Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Na een lange avond, vroege ochtend en veel gepieker ben ik blij, dat u mij niet kunt zien. Dat
is dan weer het voordeel van thuiswerken. Maar zoals u gisteren in de persconferentie heeft
kunnen horen, gaan de scholen vanaf 11 mei weer open. Voor ons is het dan klaar met dat
thuiswerken en zullen we er tijdens werktijd weer fris en fruitig uit moeten zien.
We zijn blij dat we de kinderen na de vakantie weer mogen ontvangen, al heeft Mark Rutte niet
alle zorgen van het personeel weg kunnen nemen. Het feit dat we niet aan alle kinderen
tegelijk mogen lesgeven, zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Gisteren en vandaag zijn we
hard aan het puzzelen geslagen om het onderwijs op een manier te gaan organiseren, die
voor alle betrokkenen goed is, of in ieder geval zo goed mogelijk is. Dat plan ligt nu bij de MR
en morgen wil ik met hun feedback kijken of we tot een definitieve vorm kunnen komen. Ik kan
dus op dit moment helaas nog niet op de zaken vooruit lopen. Maar ik beloof u wel, dat voor
de meivakantie duidelijk is hoe we het na de meivakantie zullen gaan doen.
Wat vaststaat, is dat wij ons zoveel mogelijk gaan houden aan de veiligheids- en
hygiëne maatregelen van de overheid. We zullen op school de afstand van anderhalve meter
tussen volwassenen en kinderen respecteren. En tegelijkertijd snappen we, dat het niet altijd
zal kunnen. Als uw kind valt bijvoorbeeld, gaan we niet op anderhalve meter afstand helpen.
We maken kleine groepen en laten deuren open staan, zodat er voldoende frisse lucht is en er
niet steeds aan deurklinken gezeten wordt. En zo zijn er nog legio andere maatregelen die we
zullen treffen, van papieren handdoekjes tot het gebruik van louter eigen potloden en pennen.
Wat we van u verwachten, is dat u de kinderen vlot bij het hek zult afgeven. Dat u oudere
kinderen zoveel mogelijk zelf naar school laat gaan. Dat u niet bij het hek blijft kletsen (hoe erg
ik die gezelligheid ook zal gaan missen). Maar ook, dat als uw kind of iemand anders van uw
gezin ziek is, u thuis blijft en de kinderen ook thuis houdt.
Wij verzorgen het onderwijs op school, maar een deel van de tijd is uw kind ook thuis. We
zetten werk klaar, dat door uw kind zoveel mogelijk zelfstandig thuis gemaakt kan worden. Het
is voor ons niet mogelijk om op school les te geven en tegelijkertijd ook nog meetings te
houden met de kinderen die thuis zitten. Het chatten via Snappet is misschien nog wel een
optie die door kan blijven gaan, maar ook daarvan moeten we gewoon gaan zien hoe het gaat
lopen.
Kortom er gaat weer veel veranderen, voor misschien een korte periode. Maar hé, anders
lopen we toch maar een beetje met onze ziel onder de arm op straat te lanterfanten (...not).
We zullen onszelf wederom een nieuw ritme moeten aanmeten en bij heel veel dingen moeten
denken: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.’ Het is niet anders.
Ik hoop u morgen meer te kunnen vertellen, voor nu een prettige avond gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

