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Geloof in onderwijs 

Aan de ouders/verzorgers 

 

 

Bergambacht, 1 april 2020  

 

 

Betreft: update scholensluiting  

 

 

Aan de ouders, 

 

Op dinsdag 31 maart jl. maakte minister Arie Slob bekend dat de scholensluiting wordt 

verlengd tot zeker 28 april. Eigenlijk had iedereen hier al rekening mee gehouden. Het 

betekent echter wel dat wij nu ook echt die verwachte, volgende fase ingaan. In de afgelopen 

weken lag het accent op organiseren, opstarten en lesstof thuis krijgen. Die lesstof richtte zich 

vooral op herhalen, oefenen en verdiepen. In de komende periode zal er serieus aandacht 

gegeven worden aan instructie.  

 

Hoe doe je dat op afstand? Daar is in de afgelopen weken al over nagedacht en mee 

geëxperimenteerd. Wij onderscheiden daarin meerdere mogelijkheden:  

- Zelf filmpjes opnemen en aanbieden via YouTube. Kinderen kunnen zo op hun eigen 

moment en zo vaak als nodig de instructie bekijken. 

- Live lessen verzorgen via Teams. Dit is vooral voor de bovenbouwgroepen geschikt. Het 

werkt vaak beter om kleine groepjes uit te nodigen 

- Gebruik maken van het instructie-aanbod dat via internet beschikbaar is. Wij maakten 

een selectie van enkele websites die met elkaar een passend aanbod geven.  

 

De school maakt afspraken over de werkwijze die het best bij de eigen situatie past. De school 

informeert u daarover via de eigen kanalen (nieuwsbrief, mail, Parro). Vanzelfsprekend blijven 

de leerlingen ook de materialen gebruiken die via de lespakketten al thuis aanwezig zijn. 

 

Wij wensen u in deze omstandigheden veel wijsheid, geduld en sterkte, want wij zijn ons er 

van bewust dat het ook van u als ouders veel vraagt. 

 

De gemeente maakte een inventarisatie van organisaties en instanties die in deze periode 

beschikbaar zijn voor hulp, advies en ondersteuning. Contactgegevens vindt u in de bijlage. 

 

Volgende week denken wij in de Stille Week na over het lijden en sterven van de Here Jezus. 

Met Pasen vieren wij Zijn opstanding. Ook dat zal dit jaar in een heel andere sfeer plaats 

vinden. Het Paasfeest op school kan niet doorgaan. Misschien bepaalt het ons wel extra bij de 

kwetsbaarheid van ons mensen en roept het ons op ons vertrouwen op God te stellen. Want de 

boodschap van Pasen zal ook dit jaar, hoe dan ook, klinken: Jezus leeft, Hij overwint.  

Goede en gezegende dagen gewenst. 

 

 

Met een hartelijke groet, 

G.T. (Gert) Tissink,  

directeur-bestuurder  
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