Beste ouders,
Zoals het er nu naar uitziet gaan de scholen niet open op 25 januari, maar blijft ook voor
het onderwijs de lockdown tot 8 februari van kracht. Het is nog even afwachten hoe de
situatie er dan uitziet, maar tot die tijd gaan we door met thuisonderwijs. Via deze weg
willen we eerst alle ouders bedanken voor de vele bedankmails, dat is echt een hart
onder de riem! Natuurlijk kunnen er ook altijd dingen beter, loopt niet altijd alles zoals
we willen en biedt de online omgeving steeds weer nieuwe uitdagingen. Gelukkig lukt
het vaak in samenwerking met u om dit te verbeteren.
Hieronder vragen we aandacht voor aantal zaken die opvallen of eraan zitten te komen:













Er is veel te doen over de carnavalsvakantie en over het mogelijk verzetten. Dit
pakken we bestuursbreed op en mocht hier iets in naar voren komen informeren
we u zo snel mogelijk.
De tussentijdse cito's schuiven we zoals het er nu naar uitziet op tot na de (nu
geplande) carnavalsvakantie.
Onze uitleen chromebooks zijn op. We hebben nieuwe besteld, maar er zit een
hele lange levertijd op alles hardware momenteel.
Kinderen hebben ontdekt dat ze elkaar online kunnen dempen, uit een
bijeenkomst kunnen gooien of kinderen van andere klassen/scholen kunnen
benaderen. We willen u vragen om het online gedrag met uw kind(eren) te
bespreken. Hierdoor hebben we namelijk al een paar keer gemerkt dat online
lessen flink worden gestoord of zelfs onmogelijk worden gemaakt. We kijken naar
de ICT mogelijkheden om gebruikers hierin te beperken, maar we zijn van mening
dat met gedrag de meeste winst is te behalen. Overigens gaat het voor het
grootste deel juist heel erg goed en zijn we trots op de online discipline van onze
leerlingen.
De noodopvang is een noodvoorziening. We doen hier wat we kunnen om
kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden omdat we vinden dat kinderen
zoveel mogelijk onderwijs moeten kunnen genieten. Echter kan het zijn door de
toenemende drukte de begeleider andere keuzes moet maken in het programma
van de kinderen in de noodopvang. We hebben inmiddels nog meer leerkrachten
hier ingezet om de grote groep zoveel mogelijk te kunnen spitsen, maar we
bieden geen garantie dat het huiswerk in de noodopvang altijd helemaal gemaakt
wordt, af is, of op de juiste momenten online instructie kunnen worden gevolgd.
We doen natuurlijk wel enorm ons best.
Door de extra inzet van leerkrachten in de noodopvang zijn er groepen die
minder online contactmomenten hebben met hun leerkracht. We vragen hiervoor
uw begrip, omdat een leerkracht maar op een plek tegelijk kan zijn.
Heeft u zorgen over uw kind of thuissituatie neem dan contact met ons op. We
staan graag voor u klaar om te ondersteunen. Veel kinderen/gezinnen met een
hulpvraag hebben we in beeld, maar het zou jammer zijn als we achteraf gezien
meer voor u hadden kunnen betekenen.

In het nieuws horen we veel over leerachterstanden door corona, maar naar onze visie
kan een kind nooit een achterstand hebben op zijn of haar eigen ontwikkeling. We
hebben vertrouwen in de veerkracht van kinderen en na de lockdown zullen we er alles
aan doen om ze te ondersteunen bij deze veerkracht!
met vriendelijke groet,
namens team Landman
Maikel de la Cousine

