
 
 
Vlissingen/Middelburg, 20 maart 2020  
 

Betreft: Corona update 6  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
We hebben een hele bijzondere week achter de rug. Door het sluiten van onze scholen 
hebben we samen nog meer de zorg en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van uw 
kind(deren). Er wordt veel van u en ons gevraagd op dit moment. Ineens is uw huis de 
omgeving waar u nu waarschijnlijk werkt en uw kind(eren) naar school gaan. U bent niet 
gewend de rol van leerkracht op u te nemen. Toch heeft u massaal gehoor gegeven aan onze 
oproep om zoveel mogelijk zelf de opvang van uw kind(eren) te regelen en bent u vol goede 
moed begonnen aan het geven van onderwijs. 
  
Wij realiseren ons dat dit veel van u vraagt en zijn erg onder de indruk van hoe u omgaat 
met de nieuwe werkelijkheid van dichte scholen en het onderwijs op afstand. 
  
Vanuit de scholen is met heel veel inzet, deskundigheid en creativiteit gewerkt aan 
weekprogramma’s voor uw kind(eren). Ik ben ongelooflijk trots hoe onze leerkrachten en 
overige medewerkers het leren op afstand zo goed en zo snel mogelijk hebben gemaakt.  
 

Wij vragen u het schema dat u van de school heeft gekregen zo goed mogelijk te volgen. 
Hiermee proberen we leerachterstanden zo klein mogelijk te houden. Onze leerkrachten 
zullen regelmatig contact met u en uw kind(eren) houden. Dit vinden wij belangrijk, zodat 
we samen kunnen blijven gaan voor goed onderwijs voor al onze kinderen. 
 

Voor de ouders van onze groep 8 leerlingen nog het volgende. Minister Slob van onderwijs 
heeft besloten dat de scholen dit jaar geen eindtoets meer afnemen bij de leerlingen in 
groep 8. In de achterliggende tijd hebben alle kinderen die in groep 8 zitten een advies 
gekregen. Dit advies is gebaseerd op toetsgegevens die eerder door de school verzameld 
zijn, aangevuld met de observaties van de leerkrachten. Over dit advies bent u geïnformeerd 
door de leerkracht van groep 8. Wij vertrouwen volledig op het advies en de professionaliteit 
van onze collega’s. Mocht op dit besluit toch nog een wijziging komen dan zullen wij u 
hierover informeren.  
 

Bij deze wil ik u bedanken voor uw begrip, betrokkenheid en medewerking. 
Ik wens u veel sterkte en gezondheid. 
  

Met vriendelijke groet, 

Jeroen van den Oord, 
Voorzitter College van Bestuur Stichting Onze Wijs 
 


