Goes, 13 januari 2021
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Alberoscholen,
De lockdown is verlengd. Gezien vanuit het gezondheidsperspectief hebben wij hier alle
begrip voor. We realiseren ons wel dat dit grote gevolgen heeft voor de kinderen en voor
jullie als ouder/begeleiders. Nog langer niet naar kantoor kunnen, nog langer de winkel dicht,
nog langer geen horeca, noem maar op. Ook zullen de kinderen tot minimaal 25 januari
online onderwijs krijgen. U als ouder/begeleider dient weer van alles te organiseren om
ervoor te zorgen dat overdag thuis alles op rolletjes loopt; een niet eenvoudige taak.
Het wordt pas volgende week duidelijk of deze periode van onderwijs op afstand nog langer
gaat duren. We houden hier als organisatie wel rekening mee en wachten met spanning
volgende week af wanneer de resultaten van het onderzoek naar de besmetting bij kinderen
met de ‘Britse variant’ naar buiten komen. Natuurlijk hopen wij dat de kinderen vanaf
maandag 25 januari weer naar school mogen, dat is het beste voor de kinderen en voor het
onderwijs. Wel is het uiteraard zo dat de gezondheid van kinderen en personeel het
belangrijkste is: het moet wel veilig en verantwoord kunnen.
Op dit moment vangen we veel meer kinderen op in de noodopvang dan tijdens de eerste
periode in maart/april 2020. Bij meerdere scholen zitten we echt op het maximum van wat
we nog bemenst krijgen. Vergeet niet dat naast noodopvang op school het personeel ook
nog online onderwijs verzorgt. Een combinatie die bijna niet samen gaat. Wij willen u dan
ook vragen alleen een beroep te doen op de noodopvang als u in een cruciaal beroep werkt
en het echt niet anders kan en u geen alternatief hebt. Uw kind kan ook worden opgevangen
als het in de groep kwetsbare kinderen valt. Het is aan de school om te bepalen welke
kinderen dit betreft.
Het voorjaar is ook de tijd van de afname van allerlei toetsen en testen. We willen graag
weten waar kinderen staan en wat ze beheersen. Ook hier zullen we moeten afwachten hoe
lang de lockdown gaat duren. Kunnen de kinderen maandag 25 januari weer naar school?
Wordt het pas na de voorjaarsvakantie? We weten het nog niet. Als de scholen weer open
gaan zullen we ons de eerste tijd vooral inzetten om de kinderen weer het schoolritme te
laten opdoen. Testen en toetsen komen dan later aan bod. We zullen u hierover tijdig
informeren.
Intern zijn we aan het bekijken hoe om te gaan met rapporten. Het advies aan de school is
om in elk geval online gesprekken aan te gaan met ouders over hoe het met hun kind gaat.
Elke school afzonderlijk zal jullie hierover informeren.
Rondleidingen van nieuwe ouders in de school doen we pas na de lockdown weer en dan
ook na schooltijd. We willen zo weinig mogelijk andere mensen buiten het reguliere
personeel aanwezig hebben op de school.
Als advies willen we u graag meegeven om vooral ontspannen proberen om te gaan met het
begrip ‘leerachterstanden’. Kinderen zijn flexibel en pakken snel weer zaken op. Ook leren

ze veel van deze periode. Wij hebben begrip voor u en onze leerlingen. We hebben in deze
thuiswerkperiode aandacht voor de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling. We
doen daarin met elkaar wat we kunnen, maar weten dat dit niet kan tippen aan het fysieke
onderwijs. Wanneer we straks weer op school zijn, bouwen we verder op alles waar we nu
vanuit huis aan werken.
Ons personeel doet er alles aan om in deze tijd van corona alles zo goed mogelijk te
regelen. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties zijn verstrekt.
Met vereende krachten van de driehoek kind-ouders-school komen we door deze tijd.
Met vriendelijke groet
Ad Vis
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