Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De laatste inleiding van het Nieuwsblok droeg de titel ‘balans’. We zijn nu een kleine week later en
ik heb er behoefte aan om dat woord in deze update ook centraal te laten staan. Balans in deze
bijzondere tijd, die een bijzondere aanpak vraagt.
Maar eerst wil ik u bedanken voor de hartverwarmende reacties die wij als team krijgen. De
e-mails en appjes waaruit uw waardering blijkt, zijn echt een steun voor ons als team. De foto’s
van kinderen in videogesprek met hun juf, de ﬁlmpjes van kinderen die in de woonkamer aan het
slalommen zijn tussen wc rollen (die schijnen sommige mensen in overvloed te hebben) en de
beelden dat kinderen heel serieus met de tong uit de mond aan het leren zijn, doen ons erg goed.
Wat mij betreft, mag u die blijven delen met ons.
Het overleg dat we deze ochtend met het team hadden ging over videoconferenties. Hoe we op
een handige manier beeld contact kunnen maken met uw kinderen. We hebben onszelf een week
gegeven om alle ‘probleempjes’ die daarbij kunnen optreden de baas te zijn. Maar als ik kijk naar de
resultaten die sommige groepen vandaag al hebben bereikt, gaat dat geen hele week duren. Nog
niet alle groepen hebben contact gehad met de kinderen, maar dat heeft er vooral mee te maken,
dat we willen voorkomen dat dezelfde kinderen in een gezin tegelijk contact hebben met een juf. Er
is een schema gemaakt op school en dat schema gaan we eerst uitproberen. De principe afspraak
is dat er minimaal twee keer per week een gezamenlijk moment is met de klas (of met kleinere
groepjes). Of dat werkbaar is, moet de tijd leren.
We zeggen heel bewust dat we een week hiermee gaan oefenen. Het accent tot 6 april blijft
namelijk liggen op automatiseren van oefenstof en herhalen. Voor de kinderen wellicht een beetje
saai, maar voor ons noodzakelijk om een goede (digitale) basis neer te leggen. Mocht de landelijke
‘quarantaine’ onverhoopt langer duren, dan willen we goed beslagen ten ijs komen, om ook
nieuwe lesstof aan te bieden. De videoconferentie biedt daarvoor ideale mogelijkheden.
In tijden van crisis is het belangrijk dat iedereen vlot weet waar hij aan toe is en wat er verwacht
kan worden. In dat kader kan ik u melden, dat de opvang van kinderen (in de periode tot 6 april) op
onze school zal plaatsvinden. Dagelijks is een aantal leerkrachten op school aanwezig om hen te
begeleiden. De brief die u gisteren van de gezamenlijke schoolbesturen hebt ontvangen, geeft
duidelijkheid over voor wie de opvang is bedoeld.
Veel ouders pakken hun rol als (vervangende) leerkracht heel serieus op. Sommigen dreigen zelfs
al met staken en willen een studiedag. Andere houden er Middeleeuwse praktijken op na. Maar
zonder gekheid … uw kind hoeft van ons niet elke dag tot in de late uurtjes te leren. Ook de
weekenden zijn gewoon bedoeld als weekend. We zeggen dit niet alleen voor de kinderen, maar
ook voor u. Daarmee voorkomt u het gevoel dat u nooit aan kinderen had willen beginnen.
Ook voor ons geldt dat. Ik weet dat het team de afgelopen week ontzettend gezondigd heeft tegen
de ‘balans afspraken’. Werkdagen van 7.00 - 22.00 uur waren eerder regel dan uitzondering (en ja
daar hebben wij dan zelf ook nog onze eigen koters bij rondlopen … maar ieder zijn vak). Dat is niet
normaal en daar willen wij heel graag weer de balans in. Natuurlijk is het tegenwoordig mogelijk
om iedereen op alle momenten te bereiken, maar ik wil eigenlijk weer heel snel terug naar de
normale gang van zaken. Uw kinderen hebben immers het meest aan vitale juffen en meesters.
Dus, mag u verwachten dat de directie dagelijks tussen 8.00 en 19.00 uur beschikbaar is voor uw
vragen en het team tussen 10.00 en 17.00 uur (van 9.00-10.00 uur heeft het team dagelijks video
overleg). Alleen in heel bijzondere situaties wil ik daar van afwijken. Alvast bedankt voor uw
begrip.

Ik heb begrepen dat er vanuit het bestuur ook vaker berichtgeving zal komen, middels een
nieuwsbrief. Als ik die ontvang, stuur ik die door. Ik weet dat daarmee de hoeveel lees stof
toeneemt, maar zowel het bestuur als de verschillende scholen willen graag zo volledig mogelijk
zijn in de communicatie.
Dat was het wat mij betreft voor vandaag. Ik wens u een ﬁjne donderdagavond toe en bericht u
morgenavond rond deze tijd weer.
Met vriendelijke groet namens het team,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok

