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Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen
Freek ten Klooster, bestuurder
Stand van zaken m.b.t. coronavirus en VCO-scholen

Beste ouders/verzorgers,
De premier heeft de lockdown gisteren helder, beslist en met oprechte empathie aangekondigd. In deze
informatiebrief beperk ik me dan ook tot datgene wat u van ons mag verwachten nu de deuren van de
VCO-scholen vanaf morgen gesloten blijven tot en met zondag 17 januari. Uit de volgende
persconferentie op dinsdag 12 januari moet blijken of de scholen per 18 januari heropend worden.
Dankzij een goede voorbereiding kunnen we in hoog tempo omschakelen naar online-onderwijs.
Vandaag worden alle kinderen hierop goed voorbereid. En natuurlijk benutten de leerkrachten deze dag
vooral ook om op eigen wijze deze onverwachte jaarafsluiting samen met de kinderen te markeren.
Ondanks alle technische rijkdom, ontbeert het afstandsonderwijs natuurlijk de intense relationele kracht
van het fysieke onderwijs. We halen alles uit de kast om uw kind te laten ervaren dat hij of zij ook via de
schermen echt gezien wordt door de juf of meester, maar de kans is er dat we tekort schieten. Juist
daarin kunt u van enorme betekenis zijn! U bent onze extra ogen en handen. U ziet wat wij wellicht niet
zo goed kunnen zien. Vooral bij kleuters en de groepen 3 en 4 hebben we uw hulp keihard nodig.
Uw school zal u in de komende dagen zelf laten weten hoe het afstandsonderwijs gaat plaatsvinden en
wat hierin van u wordt gevraagd. We proberen u oprecht zoveel als mogelijk te ‘ontzien’, wetende dat u
uw handen al vol genoeg hebt aan uw eigen werkzaamheden en verplichtingen.
Net als bij de eerste scholensluiting, mogen ouders in de vitale beroepen tijdens hun werk gebruik
maken van noodopvang voor hun kinderen. We zullen vandaag en morgen nodig hebben om een
haalbaar noodopvangplan te organiseren in samenwerking met de opvangorganisaties en gemeente.
Totdat ik hierover duidelijkheid kan verschaffen, verzorgen de VCO-scholen de eigen noodopvang.
Betreffende ouders in de vitale beroepen kunnen hiervoor contact opnemen met de eigen directeur.
Hopende dat we per 18 januari de schooldeuren weer mogen openen, bevestig ik hierbij ook alvast dat
we hebben besloten het huidige corona-continurooster op alle VCO-scholen voort te zetten tot de
zomervakantie. Dit in goede samenspraak met de oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. In een volgende nieuwsbrief meer hierover.
Wat een ontknoping van een bizar schooljaar! VCO-scholen die hun toch al ‘uitgeklede’ kerstvieringen
op het laatste moment moeten afblazen of in allerijl moeten ombouwen (tot een digitaal feest). Wat
zullen de december-feestdagen anders zijn dan anders. We leven in bijzondere tijden!
Maar was het 2000 jaar geleden ook niet zo bijzonder? Een Hemels Koningskind geboren in een stal!
Laten we in Zijn hoopgevende licht dit jaar extra genieten van ons samenzijn met onze eigen gezinnen
en tegelijkertijd met bijzonder veel compassie omzien naar onze medemens.
Ik wens u, namens alle VCO’ers, kerstdagen toe vol Zegen en een liefdevol en gezond 2021.
Hartelijke groet,
Freek ten Klooster

