Alphen aan den Rijn, 22 april 2020

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen
Onderwerp: onze scholen gaan weer (gedeeltelijk) open op 11 mei!
Beste ouders/verzorgers,
Wat hebben we een enerverende tijd achter de rug! En samen met u, uw kinderen en mijn collega’s
op de scholen hebben we daar het beste van gemaakt. Ik ben er trots op dat ik vooral heel veel
tevreden geluiden heb gehoord over de scholen van WIJ de Venen! En wat zijn we blij dat we weer
kunnen beginnen!
De scholen gaan weer (gedeeltelijk) open na de meivakantie!
In de persconferentie van onze minister-president heeft u kunnen horen dat scholen weer voor de
helft open mogen! Daar zijn wij blij mee en u ongetwijfeld ook. Hoe een halve schoolweek er in de
praktijk uit gaat zien zal per school verschillen, maar bij WIJ de Venen gaan we uit van de volgende
afspraken:
• Per schooldag is niet meer dan de helft van de leerlingen in de school aanwezig zodat met kleine
groepen gewerkt kan worden, verdeeld over de lokalen
• Iedere leerling mag twee hele dagen naar school komen
• Leerlingen komen hele dagen en niet halve dagen naar school om het aantal bewegingen en
schoonmaakproblemen in en rond de school te beperken en om samenwerking met de BSO
haalbaar te maken
• Leerlingen krijgen twee dagen les op school en krijgen voor de overige dagen huiswerk mee.
Deze afspraken hanteren we in principe tot 1 juni a.s.
Scholen verschillen!
Alle scholen van WIJ de Venen verschillen! We hebben grote scholen en kleine scholen, in ruime
gebouwen en in verouderde gebouwen, we hebben teams met allemaal gezonde leerkrachten en
teams waar leerkrachten werken die tot de coronarisico-groepen behoren. Door die verschillen
zullen de uitgangspunten die ik hierboven noem op iedere school anders uitgewerkt worden. Op
iedere school zal sprake zijn van maatwerk! U hoort van de directeur van de school van uw
kind(eren) hoe de schoolweek er precies uit zal gaan zien na de meivakantie!
Noodopvang!
Voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep, zeker voor ouders in de zorg,
kunt u nog steeds bij ons terecht. We beseffen hoe belangrijk het is dat u uw werk goed kunt blijven
doen. Maar nu de scholen weer deels open gaan, kunnen we nog niet goed overzien hoe groot onze
opvangcapaciteit zal zijn. Als u echt noodopvang nodig heeft kunt u daarover in gesprek met de
directeur van de school.

Veiligheid voorop!
Corona is de wereld niet uit, voorlopig hebben we te maken met de 1,5 m samenleving. Bij alles wat
wij doen en organiseren en regelen staat de veiligheid van uw kind(eren), van mijn collega’s en van u
zelf voorop. Dit betekent dat de kinderen van harte welkom zijn, maar dat we van u vragen om niet
in de school te komen. De scholen zullen met u duidelijke afspraken maken over het halen en
brengen. Al met al is de herstart van onze scholen best een ingewikkelde puzzel, maar samen met u
hopen we er opnieuw het beste van maken!
Tot slot
Uw kinderen komen niet alleen naar school om te leren! Het is ook belangrijk dat ze weer vriendjes
zien en over hun ervaringen kunnen vertellen. We gaan ons niet direct al zorgen maken over de
achterstanden die uw kind misschien heeft opgelopen of inspelen op de voorsprong die er nu
misschien juist is ontstaan. We gaan starten in een nieuwe beginsituatie in iedere groep en wij gaan
er tot aan de zomervakantie het beste van maken binnen de beperkingen die er nog steeds zijn. We
rekenen op voortzetting van de goede samenwerking met u en we zijn vooral blij dat we onze
leerlingen weer gaan zien!
Tot 11 mei!
Met vriendelijke groet en blijf gezond!
Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen

