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Helmond, 16 maart 2020 

 
Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 
 
De eerste schoolvrije dag zit erop. Het was een rare gewaarwording, zo’n leeg 

schoolgebouw. En voor u zal het vast ook wel wennen zijn geweest om uw kind (-eren) thuis 

te hebben terwijl het toch geen vakantie is.  

Vandaag waren er helemaal geen 
kinderen op school, alle ouders was 
het gelukt om zelf voor opvang te 
zorgen.  Ik vind het erg fijn dat dat 
gelukt is.  
 
Enkele ouders hebben wel al contact 
gezocht met mij. Het waren situaties 
waarbij beide ouders werken in een 
cruciaal beroep en niet zeker weten of 
ze voor alle momenten de opvang 

geregeld krijgen. Het is voor iedereen belangrijk dat zij wel hun werk kunnen blijven doen en 
dus gaan we hen ook zeker helpen. Opvang is wel wat anders dan lesgeven, dus daar zullen 
we in eerste instantie op moeten improviseren. Maar helpen doen we zeker. 
 

Vanmiddag is er overleg geweest met alle bestuurders van de scholen en de kinderdag-

verblijven en de gemeente (wethouder Cathalijne Dortmans).  

 

 



 

 

 

Zoals u ziet hebben we voldoende ruimte (1,5 meter) tussen elkaar vrijgehouden, we 

hebben ons keurig aan de richtlijnen gehouden. Tijdens het overleg hebben we ervaringen 

gedeeld en ideeën uitgewisseld. De situatie vandaag was op alle scholen erg vergelijkbaar. 

We gaan de komende tijd gezamenlijk optrekken en blijven elkaar op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen. 

 

Op school is vandaag erg hard gewerkt door alle leerkrachten. We hebben met elkaar 

nagedacht hoe we de leerlingen en u kunnen ondersteunen met onderwijs dat de leerlingen, 

met ondersteuning van u, kunnen meegeven. Het is immers jammer als de leerlingen de 

komende weken helemaal niks aan onderwijs doen, er niet mee bezig zijn. We hopen dan 

ook dat u in staat bent om uw kind, indien dat nodig is, te helpen en te ondersteunen met 

het huiswerk. 

In eerste instantie zullen we de leerlingen op 
papier schoolwerk meegeven (dit dient 
opgehaald te worden). Hierbij weten we dat 
iedereen hiermee vooruit kan. Daarnaast zal er 
ook verwezen worden naar digitale leermiddelen. 
We gaan ook onderzoeken of alle leerlingen thuis 
online kunnen werken zodat we nog meer online 
leermogelijkheden in kunnen zetten. 

 

Tot slot hebben we vandaag afgesproken dat alle algemene informatie over maatregelen die 

we nemen via de directie gecommuniceerd wordt. Deze infobrief is daar een voorbeeld van. 

Alle zaken die te maken hebben met het onderwijs, nu thuis-onderwijs, zullen door de 

leerkrachten met u gecommuniceerd worden. Wellicht heeft u al bericht van de leerkracht 

van uw kind en anders gaat u dat binnenkort krijgen. Ik hoop dat u in staat bent daarop te 

reageren als u daarvoor gevraagd wordt. Het is immers belangrijk dat we met elkaar 

blijven communiceren in het belang van uw kind (-eren). 

Zo willen we komende periode ook zo snel mogelijk bereiken dat iedereen gebruik maakt 

van de schoolapp. Dus als u de schoolapp nog niet gebruikt / geïnstalleerd heeft, doe het 

dan zeer snel alsnog. Mocht het niet lukken, neem dan contact op met de leerkracht. Wij 

zorgen ervoor dat het goed gaat komen. 

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik u zeker weer op de hoogte brengen. 

 

Sterkte in deze bijzondere tijden, 

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder)  


