2 april 2020

Beste ouder, verzorger,
Allereerst willen wij al onze leerlingen, leerkrachten en u als ouder/verzorger een groot compliment geven voor
de inzet van de afgelopen weken. Het onderwijs op afstand vraagt veel van iedereen, maar we zien dat
leerlingen hard aan het werk zijn en dat u als ouder uw uiterste best doet om uw kind hierin te begeleiden. Hier
hebben wij enorm veel waardering voor, want we begrijpen dat dit niet eenvoudig is.
Zowel voor u als voor ons, is de sluiting van de school een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt.
We proberen het onderwijs op afstand samen zo goed mogelijk voor uw kind te regelen. Heeft u nog tips of
aandachtspunten waarmee we het onderwijs kunnen verbeteren? Dan horen we dit graag, geef het door aan uw
schoolcoördinator of leerkracht.
Onderwijs op afstand
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag aangekondigd dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd
tot en met dinsdag 28 april, waarbij scholen in ieder geval dicht blijven tot en met de meivakantie. Voor Omnis
betekent dit dat het onderwijs op afstand tot de start van de meivakantie, op 20 april, wordt voortgezet. In de
week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit
betekent voor het onderwijs na de meivakantie.
De afgelopen dagen hebben we goed naar onze huidige werkwijze voor onderwijs op afstand gekeken. Zo zijn we
erg tevreden over de manier waarop uw kind Gynzy gebruikt voor rekenen en spelling en ook aan de
thuiswerkpakketten wordt hard gewerkt. Daarnaast zijn Zoom en/of Skype geïntroduceerd, waardoor uw kind
kan videobellen en zo persoonlijk contact heeft met de leerkracht en klasgenoten. Dat is niet alleen handig voor
de lesinstructie, het is ook fijn om elkaar weer even te zien en samen te kunnen kletsen! Daarnaast worden er
filmpjes en foto’s gedeeld waarin we zien hoe de lessen thuis verlopen en welke andere initiatieven er genomen
worden. Dit is ontzettend leuk, bedankt daarvoor. U kunt een aantal van deze foto’s bekijken op Facebook.
Afspraken over videobellen
Zoom en Skype zijn apps waarmee je kunt videobellen. Hiermee kun je elkaar zien, maar je kunt ook kiezen om
elkaar alleen te horen. Er zit een chatfunctie in, je kunt je scherm delen en de leerkracht kan bijvoorbeeld het
bord laten zien.
Als er een les of instructie via videobellen wordt gegeven, dan verwachten we dat uw kind hierbij aanwezig is.
Wanneer uw kind niet aanwezig is geweest, dan proberen wij na afloop contact op te nemen met u. We hebben
er uiteraard alle begrip voor als het een keer niet lukt voor uw kind om deel te nemen.
Hierbij een aantal spelregels voor uw kind om het gebruik van videobellen goed te laten verlopen:
-

Zorg dat je op tijd klaar zit.
Om goed deel te kunnen nemen heb je stabiele Wi-Fi nodig.
Zoek een rustige plek op zodat je goed kunt luisteren en ook verstaanbaar bent voor anderen.
De andere kinderen en de leerkracht zien je, houd hier dus rekening mee in je kledingkeuze.
Eet en drink niet als je met de iPad werkt.
Leg een kladblok en pen klaar op je werkplek zodat je aantekeningen kan maken.
Maak geen foto’s of filmopnames van de videogesprekken.
Het stellen van vragen over het schoolwerk mag via de mail of telefoon. In een gesprek met meerdere
deelnemers is het niet zo handig om vragen te stellen over andere onderwerpen.

-

Als het nodig is kan er ook een extra afspraak gemaakt worden met de leerkracht bijvoorbeeld via
videobellen of telefonisch.
Zet de microfoon uit als je niet aan de beurt bent (mute).

Contact met de leerkracht
Bij vragen over de lesstof kunnen u of uw kind altijd via mail contact opnemen met de leerkracht. Daarnaast is er
op elk kindcentrum van maandag t/m vrijdag iemand aanwezig onder schooltijd, zodat u ook telefonisch contact
op kunt nemen. Houd er wel rekening mee dat uw vaste leerkracht niet elke dag vanuit school werkt en dus niet
altijd telefonisch bereikbaar is.
Ook als u andere vragen of zorgen heeft, bijvoorbeeld over de combinatie van thuis werken en het begeleiden
van uw kind(eren), bij gedragsproblemen of andere zorgen door de coronacrisis, dan kunt u ook altijd contact
opnemen met uw leerkracht of schoolcoördinator. Juist in deze bijzondere situatie waarin we ons samen
bevinden is aandacht voor elkaar en oog voor elkaars welzijn erg belangrijk.
Nieuws uit de GMR
Voor een Medezeggenschapsraad komt de vraag naar boven over welke rol wij als Omnis (G)MR hebben in deze
bijzondere situatie rondom het coronavirus en bij de inzet van noodmaatregelen.
Vanuit de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) heeft een (G)MR instemmingsrecht op maatregelen en
regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, want deze maatregelen kunnen een grote
impact hebben op de manier van onderwijs geven. Omdat de huidige situatie om snelle maatregelen vraagt,
wordt een delegatie van de (G)MR, in dit geval de voorzitter, betrokken bij dit proces. Dit komt de medewerking
en voortvarendheid ten goede. De input vanuit ouders en leerkrachten is belangrijk en verhoogt de kwaliteit van
de beslissingen die genomen worden of gaan worden. Uiteraard volgt een evaluatie van de genomen
beslissingen.
De (G)MR gaat zich verder bezighouden met de volgende aspecten:
- de al eerder genoemde veiligheid en gezondheid.
- de vraag of deze vorm van onderwijs op afstand gelijke kansen geeft voor al onze kinderen.
- de vraag of alle voorwaarden aanwezig zijn, is er voldoende toegang tot o.a. de digitale leeromgeving?
- hoe verloopt de communicatie naar iedereen, is er goede informatie?
- wat betekenen deze ontwikkelingen als we weer naar school kunnen?
De GMR heeft op dinsdag 14 april de eerstvolgende vergadering. Gezien de huidige maatschappelijke situatie,
zal dit digitaal gaan gebeuren. Naast de door Omnis genomen maatregelen, staan ook de financiën en de
formatie op de agenda.
Zoals altijd kunt u met uw vragen voor de MR terecht bij de ouder- en personeelsgeleding van uw school.
Vanuit de GMR wensen we u sterkte, geduld, maar bovenal een goede gezondheid toe. Zorg goed voor elkaar,
denk in deze tijd aan mensen, ook kinderen, die eenzaam zijn en heel blij zullen zijn met een mailtje, belletje,
tekening of een appje.
Namens de Omnis GMR een hartelijke groet,
Laura Stroosnijder
(voorzitter)

Recht op noodopvang
Zijn u of uw partner werkzaam in een cruciale beroepsgroep, dan kunt u gebruikmaken van noodopvang in de
school indien het u niet lukt om zelf uw kind(eren) op te vangen. Deze opvang is zonder extra kosten.
Loopt u tegen problemen aan door de nieuwe ‘thuissituatie’? Schroom dan niet om contact op te nemen met
school, in overleg met het CJG kunt u mogelijk ook gebruikmaken van noodopvang.
Neem contact op met uw schoolcoördinator voor meer informatie.
Tips vanuit de GGD
Bijgevoegd vindt u informatie van de GGD met tips hoe u als gezin om kunt gaan met de maatregelen rondom
het coronavirus.

Tot slot willen wij u nogmaals bedanken voor uw medewerking en het vele werk dat u samen met uw kind thuis
verricht. Laten we er samen voor zorgen dat we deze periode goed door komen. Let goed op elkaar en op uzelf!
Met vriendelijke groet,
Jozien Borgmeijer en Stan Meulblok
Directie Omnis

