Groningen, 13 januari 2021

Onderwerp: verlenging scholensluiting

Beste ouder(s), verzorger(s),
Vanaf woensdag 16 december zijn de scholen in Nederland gesloten in verband met de bestrijding
van het coronavirus. Gisteravond heeft de minister-president in een persconferentie bekend
gemaakt dat de scholensluiting verlengd wordt tot 8 februari. Ook de scholen van de SCSOG (De
Bolster, De Fiduciaschool, De Kimkiel en De Wingerd) blijven voorlopig dicht. Dit betekent dat de
meeste leerlingen afstandsonderwijs krijgen vanuit huis.
Er zijn uitzonderingen voor leerlingen waarvan de ouders/verzorgers werken in cruciale beroepen en
voor kwetsbare leerlingen. Deze leerlingen worden opgevangen op onze scholen. Er is door de
overheid een lijst opgesteld met cruciale beroepen. Alleen als u werkt in een beroepsgroep die staat
op deze lijst dan kan uw kind opgevangen op school gedurende de lestijden. De scholen besluiten
daarnaast welke kwetsbare leerlingen in aanmerking komen voor opvang op school. Als dit aan de
orde is, dan neemt de school contact met u op.
Voor de VSO-leerlingen van De Wingerd en de leerlingen van De Bolster geldt vanaf vandaag een
aanvullende maatregel: leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten nu ook onderling anderhalve
meter afstand houden. Aan scholen voor VSO en Praktijkonderwijs is gevraagd om daar waar
mogelijk leerlingen praktijkvakken op school te laten volgen. Wij hebben besloten om dat op dit
moment niet doen. Vanwege de aanvullende eis om anderhalve meter tussen leerlingen te
handhaven is het niet goed uitvoerbaar om de praktijkvakken op school aan te bieden. Daarnaast zijn
er grote zorgen over de besmettelijkheid van scholieren, zeker waar het gaat om de nieuwe Britse
variant van het coronavirus. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze
medewerkers en onze leerlingen hebben we besloten dat wij ook voor VSO De Wingerd en voor De
Bolster het onderwijs op afstand blijven vormgeven.
Onze medewerkers doen hun best om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Onze
ervaring is dat dit over het algemeen goed verloopt, in combinatie met de noodopvang op school
voor een deel van de leerlingen. Nu de scholensluiting langer duurt zullen er eventueel per school
aanpassingen worden gedaan in de wijze waarop we het afstandsonderwijs vormgeven, zodat
leerlingen zoveel mogelijk baat hebben bij het afstandsonderwijs. Gisteravond kondigde de ministerpresident aan dat het mogelijk is dat het basisonderwijs eerder open mag dan 8 februari, maar dit is
afhankelijk van onderzoek wat nog wordt uitgevoerd naar de besmettelijkheid van kinderen. Dit zou
voor onze scholen kunnen gelden voor De Fiduciaschool, De Kimkiel en de SO-leerlingen van De
Wingerd. Hierover verwachten we volgende week meer informatie te krijgen vanuit de overheid.

Als u vragen hebt over het onderwijs aan uw kind in de komende periode, dan kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind of de directeur van de school.
Ik kan me voorstellen dat het veel van u vraagt om uw kind(eren) thuis te begeleiden bij het
afstandsonderwijs. Onze medewerkers doen er alles aan om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk
te laten verlopen, maar natuurlijk hopen we van harte dat deze nare periode snel voorbij is en alle
kinderen gewoon weer naar school kunnen. Ik wens u en uw kind(eren) veel sterkte toe tijdens deze
verlengde scholensluiting.
Met vriendelijke groet,

Annalie Osinga,
Bestuurder SCSOG
De Bolster, De Fiduciaschool, De Kimkiel, De Wingerd

