Vrijdag 27 maart

Beste ouders, verzorgers,
Graag willen wij u op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen. De scholen en
kinderopvanglocaties zijn nu twee weken gesloten. We werken hard om de noodopvang zo goed
mogelijk te organiseren en doen ons best het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven.
Op basis van de informatie uit de kamerbrief van minister Slob willen we, net als de minister, als
crisisteam graag onze waardering naar u uitspreken.
De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in ons land het hoofd te bieden, hebben
grote gevolgen, ook voor onze kinderen. Scholen hebben hun deuren gesloten. Het ritme
van kinderen en hun ouders wordt hierdoor sterk beïnvloed en de continuïteit van het
onderwijs en het leerproces van kinderen staat onder druk. De scholen zijn hard aan de slag
om het onderwijs op afstand te organiseren voor hun leerlingen. Met grote bewondering
kijken we naar de inzet en creativiteit waarmee dit gebeurt. Er is al gigantisch veel
gerealiseerd. Veel kinderen hebben lespakketten gekregen of digitaal instructie ontvangen.
Ouders hebben hun kind de afgelopen dagen zo goed mogelijk opgevangen en begeleid. Wij
zijn hier erg van onder de indruk. Tegelijkertijd beseffen we dat het onderwijs
noodgedwongen beperkter is dan in reguliere omstandigheden. Het gaat in de meeste
gevallen gelukkig goed, met zeer betrokken ouders en leraren die er alles aan doen om dit
voor hun kinderen mogelijk te maken. Graag spreken wij onze waardering uit voor alle inzet
om leerlingen in deze uitzonderlijke periode zo goed mogelijk op te vangen en zoveel
mogelijk onderwijs te blijven geven.
De komende dagen en weken blijven we met man en macht werken aan goed onderwijs, om
te zorgen dat de ontwikkeling van leerlingen zo min mogelijk onderbroken wordt. Veiligheid
en gezondheid van leerlingen, personeel en ouders staan hierbij voorop. In een later stadium
zal het nodig zijn dat we samen met alle betrokkenen nadenken over wat we kunnen doen
om opgelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk in te halen.
Aanstaande dinsdag wordt bekend gemaakt welke maatregelen er zullen gelden na 6 april. We horen
dan ook of de scholen en kinderopvanglocaties weer open kunnen of dat deze nog gesloten blijven.
Het crisisteam werkt aan de uitwerking van beide scenario’s en volgt de ontwikkelingen nauwlettend.
We zullen u woensdag 1 april meer informatie geven middels een nieuwsbrief.
Eindtoets groep 8
Zoals bekend heeft minister Slob besloten om de eindtoets in 2020 niet door te laten gaan. Het
opvangen van kinderen van ouders in cruciale beroepen en het verzorgen van onderwijs op afstand
vragen nu alle energie van scholen.
Dat de eindtoets nu niet doorgaat, betekent dat kinderen die nu in groep 8 zitten geen kans hebben
op een bijstelling van het schooladvies op basis van een hogere eindtoetsscore.
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Het schooladvies is tot stand gekomen op basis van het professionele oordeel van de basisschool. Dit
is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het
schooladvies van de basisschool is altijd al leidend en zal ook nu bepalen in welke onderwijssoort
kinderen instappen op de middelbare school. Het reeds afgegeven schooladvies wordt nu definitief
gemaakt.
Samen met alle betrokken partijen wil de minister zorgen dat leerlingen echt de kans krijgen om
voortgezet onderwijs te volgen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Het is nu extra
belangrijk om in te zetten op de warme overdracht van de basis- naar de middelbare school. Dit doen
we dan ook de komende weken. Het ministerie gaat een plan uitwerken rondom het evalueren van dit
proces.
AVG
De leerkrachten zetten diverse middelen in om in contact te komen met u en uw kind(eren). Op deze
wijze kunnen zij ondersteuning geven en uitleg waar nodig. Ook worden via Teams foto’s uitgewisseld.
Graag willen wij u in deze wijzen op de AVG. Het is niet toegestaan om screenshots te maken en het is
niet toegestaan beeldmateriaal te delen via bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Wij vragen hiervoor
uw medewerking en begrip.
Inloggen bij de noodopvang
Op de noodopvang is ruimte om te werken aan het huiswerk. Indien uw kind online wil werken, zorgt
u er dan voor dat de kinderen in het bezit zijn van de juiste inloggegevens?
Noodopvang
Verwacht u de komende periode gebruik te maken van de noodopvang verzoeken wij u dit middels
het inschrijfformulier op de website van Allente aan te geven. U ontvangt dan ook de nieuwsbrieven
inzake de noodopvang. Denkt u ook aan het afmelden, indien u uw kind(eren) heeft aangemeld maar
onverhoopt toch geen gebruik hoeft te maken van de noodopvang?
Mocht u de komende periode een beroep willen doen op 24/7 opvang dan horen wij dit graag via het
mailadres van het crisisteam: crisisteam@allente-opvang.nl.
Tot slot wens ik u alle sterkte en gezondheid in deze uitzonderlijke periode. Zorg goed voor uzelf en
elkaar!

Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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