Onderwerp: scholen blijven tot zeker 8 februari dicht
Brielle, 19 januari 2021

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Het besluit van het kabinet om de scholen tot 8 februari a.s. dicht te houden, heeft ertoe geleid
dat de meerderheid van ons personeel aangeeft dit besluit te willen respecteren. De
argumentatie van het kabinet: “De landelijke situatie is nog te kwetsbaar en er zijn teveel
onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening
voor leerlingen en personeel te kunnen garanderen” is leidend hierin.
Basisscholen, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs
blijven, tot zeker 8 februari, onderwijs op afstand geven. Leerlingen, die praktijkgerichte lessen
volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, volgen deze lessen op
school als onderdeel van hun examenprogramma. Dit geldt niet voor onze leerlingen, omdat wij
niet opleiden tot een diploma of eindonderwijs. Daarnaast is de nieuwe maatregel, dat
leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar ook onderling 1,5 meter afstand moeten houden niet
realiseerbaar in ons schoolgebouw. Wij hebben daarom de Medezeggenschapsraad om een
positief advies gevraagd voor de verlengde schoolsluiting onder voorwaarde dat onze school
wel de noodopvang voor de leerlingen van SO de Watertoren en VSO Maarland blijft regelen.
Met deze brief informeren wij u graag hoe wij hiermee omgaan.
Noodopvang
Zoals ook nu geldt, zijn er leerlingen die nog wel fysiek naar school gaan in de noodopvang. Het
gaat om de volgende situaties:
• Leerlingen in kwetsbare posities.
Hoewel wij een school voor speciaal onderwijs zijn, is de noodopvang niet voor alle leerlingen
een optie. De leerlingen zitten dan niet in hun eigen groep en worden ook door andere
leerkrachten dan hun eigen leerkracht begeleid en het onderwijs is anders ingericht. Het
klassenteam onderhoudt het contact met u over de situatie thuis. Mocht u toch gebruik willen
maken van de noodopvang, dan kunt u dit aan het klassenteam doorgeven.
• Leerlingen van één of twee ouders met een cruciaal beroep.
We zien in deze tweede lockdown een toenemende vraag naar de noodopvang. Als één van de
ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van de
kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunt u ons verzoeken om noodopvang. Wij zullen
proberen te doen wat mogelijk is.

Onderwijs op afstand
In de periode tot 8 februari a.s. zullen de scholen blijven werken aan het bieden van rust,
structuur en zelfvertrouwen. Dit doen de leerkrachten door bekende lesstof op verschillende
manieren te herhalen. Uw kind(eren) krijgt hierdoor een goede basis mee. Bovendien geeft dit
de kinderen zelfvertrouwen. In deze periode zijn scholen terughoudend in het aanbieden van
nieuwe lesstof.
Nu de sluiting zeker tot 8 februari a.s. gaat duren zullen de scholen blijvend aandacht houden
voor het sociale contact. Dit betekent dat de klassenteams meerdere keren per week (online)
contact met uw kind zullen hebben. Dit om te kijken hoe het met ze gaat en om het schoolwerk
te bespreken.
Tot slot
Wij beseffen dat de verlengde schoolsluiting veel van u en uw gezin vraagt en omdat daarnaast
de meeste leerlingen het beste op school leren, vinden wij het belangrijk dat de scholen zo snel
mogelijk weer open gaan. Dit moet echter wel veilig en verantwoord kunnen. Zodra er meer
duidelijkheid is over de periode na 8 februari a.s. zullen wij u op de hoogte brengen over die
situatie.
Met vriendelijke groet,
E. Trouwborst, directeur SO de Watertoren
D. Bos, directeur VSO Maarland,
W. Lageweg, directeur Speciaal Onderwijs Brielle

