Purmerend 18 december
Betreft: laatste informatie onderwijs op afstand
Beste ouders en verzorgers,
Er is deze dagen hard gewerkt om met ingang van 4 januari het onderwijs op afstand en de
noodopvang goed te organiseren.
Een aantal punten willen we onder uw aandacht brengen:
Noodopvang cruciale beroepen en kwetsbare kinderen
Vanuit de overheid is het volgende aangegeven: ‘Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de
kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen’.
In principe is de school verantwoordelijk voor de noodopvang zoals aangegeven door de
overheid. Echter merken wij dat de aantallen aanvragen toenemen. Leerlingen die twee ouders
in een vitaal beroep hebben krijgen daarom voorrang. Mocht er binnen uw gezin 1 ouder zijn met
een cruciaal beroep dan verzoeken wij u uw verzoek in te dienen bij de directeur. Uiteindelijk zal
het bestuur een besluit nemen.
Noodopvang kinderen met klachten Volg hiervoor de beslisboom (zie bijlage). Voor de volledigheid
onderstaand de informatie en via deze link de lijst met cruciale beroepen.
Digitaal thuiswerken
Om alle leerlingen in deze omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te bieden, willen we ze
de mogelijkheid om verder te werken met hun digitale leermiddelen niet onthouden. Daarbij is het
goed een aantal dingen te weten:
• Alle door ons ingezette digitale leermiddelen en verbindingen voldoen aan de eisen van
veiligheid en privacy, zoals in de privacy toelichting van Opspoor is gepubliceerd;
• Met alle leveranciers van de gebruikte leermiddelen zijn door het schoolbestuur
verwerkersovereenkomsten gesloten waarin de veiligheid en privacy van u en uw kind
geregeld is;
• De feedback die uw kind ontvangt uit het programma of (digitaal) van de leerkracht, wordt
alleen door de leerkracht(en) ingezien.
Graag willen we ook zeker stellen dat u zeker weet dat uw kind met de school communiceert en
niet met mensen die mogelijk misbruik maken van de situatie. Daarom wordt feedback slechts in
de door ons goedgekeurde programma’s gegeven, waarbij leerkrachten zich duidelijk bekend
maken.
Mocht u hierover twijfel hebben, bericht dan direct de school.
Om alle risico’s uit te sluiten is samenwerking tussen ouders en school essentieel.
Bij geen tegenbericht gaan we ervan uit dat u akkoord bent.
Met vriendelijke groet,
Ellen Scherpenzeel en Joke Sibie

