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Van de Directie
Beste ouders/verzorgers van Het Volle Leven,
Het is nu vier weken geleden dat de scholen en kinderopvangcentra gesloten zijn vanwege het
coronavirus. Het voelt nog steeds als een onwerkelijke situatie. Het vraagt veel van leerlingen,
leerkrachten en zeker ook van u als ouders. Naast het eigen werk en zorg voor de kinderen, speelt u nu
een grote rol in het onderwijsproces van uw kind(eren).
Het team van Het Volle Leven houdt digitaal of telefonisch contact met alle leerlingen en de ouders.
De leerkrachten doen wekelijks hun best om elke leerling te bereiken. Het lukt echter niet altijd om
wekelijks in contact te komen met alle leerlingen of ouders. De school wil wel graag weten hoe het met
elke leerling gaat. Een dringend verzoek vanuit de school: blijft alstublieft bereikbaar. Als er
omstandigheden zijn waardoor uw kind geen onderwijs op afstand kan volgen, willen wij dit ook graag
weten. Dan kunnen wij samen met u kijken wat er nodig is om uw kind te helpen. De gemeentelijke
subsidies voor extra (culturele) activiteiten worden gelukkig doorbetaald. Zo zullen bijvoorbeeld de
muzieklessen digitaal doorgaan voor al onze kinderen.
Het onderwijs op afstand is voor scholen nieuw. Het is voor leerkrachten moeilijk om onderwijs van
dezelfde kwaliteit als voorheen te verzorgen en goed contact te maken met hun leerlingen. Het oog voor
het welzijn van elke leerling heeft in deze tijd de prioriteit. Het team van Het Volle Leven doet er naar
omstandigheden alles aan om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te houden en de
leerlingen zo goed mogelijk door deze ingewikkelde periode heen te loodsen. Er wordt nagedacht over
wat we na deze periode kunnen doen voor de leerlingen die een grotere onderwijsachterstand oplopen.
De leerkrachten op school ervaren extra werkdruk. Voor hen is het vinden van een gezonde balans
tussen werk en privé vaak een uitdaging. De school is namelijk heel snel overgesprongen naar het
bieden van onderwijs op afstand. In de eerste weken heeft de school er daarnaast ook voor moeten
zorgen dat we alle leerlingen in beeld kregen. Als school werken we hierbij nauw samen met de
schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de opvangorganisaties voor alle kinderen.
De volgende zaken zijn in de afgelopen weken ook door leerkrachten opgepakt:
• Het bieden van de noodzakelijke infrastructuur voor onderwijs op afstand door het aanbieden van
laptops.
• Prioritering aanbrengen in de aangeboden onderwijsinhoud aan leerlingen.
• Nauwere samenwerking met SMW, kinderopvang en de leerplichtambtenaar.
Op dinsdag 21 april zal het kabinet met verdere maatregelen en richtlijnen komen voor de periode na de
meivakantie.
Deze situatie vraagt veel van het team en van ouders. Als directeur van Het Volle Leven ben ik trots op
iedereen in het onderwijs die er met zoveel flexibiliteit, creativiteit en inzet er voor zorgt dat er ook in
deze moeilijke tijd nog steeds onderwijs wordt aangeboden.
1

Ik wil u bedanken voor uw inzet in de afgelopen en komende periode. Samen met alle
onderwijsprofessionals van onze school zetten wij, in het belang van onze leerlingen, de schouders
eronder!
Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
Directeur Het Volle Leven

Van de schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
In 2016 ben ik op Het Volle Leven begonnen als schoolmaatschappelijk werker. Omdat de gesprekken
met kinderen, ouders en leerkrachten nu natuurlijk stilliggen en de school gesloten is, wil ik u graag via
deze weg vertellen wat het schoolmaatschappelijk werk ook in deze tijd voor u kan betekenen.
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar
oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de
thuissituatie. De maatregelen rondom het coronavirus hebben veel invloed op het alledaagse leven van
ieder gezin. Wellicht loopt u tegen zaken aan zoals:
• Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
• Hebt u vragen over de (thuis)werkhouding van uw kind? Het schoolmaatschappelijk werk kan
advies geven over dagschema's, concentratie, motivatie e.d. Voor vragen over de schoolvakken
inhoudelijk (taal, rekenen etc.) kunt u gewoon bij de leerkracht van uw kind terecht.
• Hebt u vragen over de uitleg die u aan uw kind geeft over het Corona virus?
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die
extra aandacht nodig hebben?
• Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
• Is de economische situatie van uw gezin veranderd en maakt u zich zorgen over de financiën,
huisvesting of het betalen van schoolspullen van uw kind(eren)?
U kunt mij bellen/mailen:
• Telefoon: 06 - 10701726
• E-mail: e.sprenger@xtra.nl
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Vanwege de coronamaatregelen zal mijn
werkrooster er nu soms anders uitzien. Maar op een bericht of email reageer ik zo snel mogelijk.
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, wel stel ik de interne begeleider op de hoogte van de
start en het einde van het contact. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor
geeft. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
Met vriendelijke groet,
Esmé Sprenger
schoolmaatschappelijk werker
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