Alphen aan den Rijn, 21 januari 2021

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen
Onderwerp: onze scholen blijven gesloten t/m 8 februari!
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u allen weet blijven onze scholen in ieder geval tot 8 februari gesloten. Deze keer begrijpen
mijn collega’s en ik heel goed dat de scholen nog niet open kunnen. De veiligheid van uw kinderen en
onze medewerkers is echt in het geding. Alle scholen van WIJ de Venen hebben met
coronabesmettingen te maken gehad, op enkele van onze scholen heeft het er zelfs diep ingehakt.
Hoe jammer, verdrietig en zwaar we het ook vinden voor u en uw kinderen, op dit moment is het een
goed besluit dat onze scholen nog gesloten zijn!
Scholen gesloten en toch in bedrijf!
We spreken over een scholensluiting, maar eigenlijk zijn onze scholen nog volop ‘in bedrijf’ . De
overheid heeft ons drie taken opgelegd:
•
•
•

zo goed mogelijk verzorgen van onderwijs op afstand aan de thuiszittende leerlingen
extra aandacht besteden aan kwetsbare leerlingen, zo nodig op school
noodopvang verzorgen voor ouders die een cruciaal beroep hebben

De combinatie van deze taken vraagt veel van onze medewerkers, maar iedereen doet zijn uiterste
best! En ja, er zijn verschillen tussen medewerkers en tussen scholen, niet iedereen werkt op
dezelfde manier en ook niet iedere school organiseert het op dezelfde manier. Maar iedereen op
iedere school zet zich voor meer dan 100% in om deze zware tijd zo goed mogelijk door te komen.
Veiligheid en noodopvang!
Noodopvang is iets anders dan het verzorgen van onderwijs: opvang is geen onderwijs! Een kind dat
naar school komt voor noodopvang krijgt dezelfde lessen en instructies als hun klasgenoten die thuis
zijn. Opvang op school is bedoeld voor ouders met een cruciaal beroep, voor ouders die beslist niet
zelf thuis bij hun kinderen kunnen zijn. We merken dat in deze periode veel meer ouders dan tijdens
de eerste lockdown een beroep doen op noodopvang. Dit heeft tot gevolg dat het op sommige van
onze scholen te druk wordt en daardoor ontstaan veiligheidsrisico’s voor kinderen en voor ons: te
veel kinderen, in wisselende samenstellingen, waar te veel (ook wisselende) medewerkers voor
ingezet moeten worden.
Ik wil u daarom nog eens dringend vragen om géén beroep op noodopvang te doen als het niet echt
noodzakelijk is. Wellicht kunt u om en om met vrienden of familie iets regelen, met alle ouders van
een groep iets organiseren van vraag en aanbod, om beurten gebruik maken van noodopvang.
Samen beter! zeggen we dan bij WIJ de Venen.

Tot slot
We zitten in een zware tijd: u, uw kinderen, wij allemaal. Het eind van de tunnel komt in zicht, maar
we moeten nog even volhouden. Er wordt een groot beroep gedaan op ieders veerkracht, flexibiliteit
en incasseringsvermogen. Ook van u wordt veel gevraagd. Ik wil u dan ook u een compliment geven
voor uw medewerking en inzet in deze ook voor u zware periode. Heel erg bedankt namens al mijn
collega’s!
Met vriendelijke groet en blijf gezond!
Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen

