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Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen
Nico de Haas, voorzitter college van bestuur
31 maart 2020
Verlenging sluiting scholen, in elk geval tot en met 28 april

Beste ouders en verzorgers,
Vandaag, dinsdag 31 maart, heeft de regering bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland gesloten
blijven, in elk geval tot en met 28 april. Dit betekent dat uw kind/kinderen tot die datum niet naar
school kunnen komen en wij vragen u om zelf de opvang te blijven verzorgen.
Uiteraard blijven de scholen wel opvang bieden aan kinderen van wie (één van) de ouders werkzaam
is/zijn in een door de overheid aangewezen cruciale beroepsgroep. De directeur van de school van uw
kind/kinderen informeert u hoe dit op uw school geregeld wordt. De opvang van deze kinderen is in zo’n
geval de eerste prioriteit van de scholen. Daarnaast proberen wij deze kinderen zo goed als mogelijk ook
onderwijs te bieden tijdens de opvanguren. Voor ouders in cruciale beroepsgroepen die gebruik maken
van de opvang: Let op: Goede Vrijdag en 2e Paasdag zijn vrije dagen en dan wordt er op de scholen geen
opvang verzorgd.
Sinds de sluiting van de scholen op 16 maart jl. wordt door alle scholen van Vechtstreek + Venen
onderwijs op afstand gegeven. Wij zijn erg blij dat het onderwijs aan onze leerlingen op die manier zo
goed als mogelijk kan doorgaan.
Vanzelfsprekend zullen wij, nu de maatregelen verlengd zijn, doorgaan met het aanbieden van
onderwijs op afstand. De wijze waarop dit wordt vormgegeven verschilt per school en, net als de
afgelopen weken, wordt u hierover geïnformeerd door de directeur van uw school en/of de
leerkracht(en) van uw kind/kinderen.
Vechtstreek + Venen probeert de continuïteit van het onderwijs op afstand dus zo goed als mogelijk te
waarborgen. Het kan echter gebeuren dat leerkrachten ziek worden en daardoor uw kind/kinderen niet
meer dagelijks kunnen ondersteunen. Uiteraard zult u daarover dan geïnformeerd worden door de
school en wij rekenen in zo’n geval graag op uw begrip.
We kunnen ons voorstellen dat u zich misschien zorgen maakt over een eventuele onderwijsachterstand
van uw kind/kinderen. Wij doen echter alles wat in ons vermogen ligt om een eventuele achterstand
zoveel mogelijk te beperken. U mag van onze scholen verwachten dat zij, zodra de kinderen weer
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gewoon naar school kunnen, de draad van het reguliere onderwijs weer oppakken. Mochten er hiaten in
het onderwijs zijn, dan brengen wij die dan in beeld en zullen wij de best haalbare aanpak kiezen.
Tot slot: de huidige situatie brengt voor iedereen zorgen en vragen met zich mee. Ook voor kinderen
gaat alles anders dan anders en vaak voelen zij de spanningen die deze situatie met zich meebrengt
goed aan. Soms leidt dit tot gedrag dat als negatief kan worden ervaren, zoals boosheid of protest. In
deze omstandigheden is dat echter een normale reactie. Wanneer het thuisonderwijs hierdoor soms
even niet lukt, probeert u het op een ander moment dan gewoon nog eens. Uw kind heeft nu vooral
veel liefde, warmte, geruststelling en gezelligheid nodig.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch vragen hebben
naar aanleiding van deze brief, dan kunt u die telefonisch, per app en/of email met ons delen.
Ik wens u sterkte toe met de huidige situatie en bovenal gezondheid voor u en uw dierbaren.
Met vriendelijke groet,

Nico de Haas,
voorzitter college van bestuur

Correspondentie-adres: Postbus 7, 3620 AA Breukelen
Tel : 0346-264847, e-mail: info@vechtstreekenvenen.nl, www.vechtstreekenvenen.nl

