Aan alle ouders / verzorgers van leerlingen
van de scholen van Openbaar Onderwijs
Groningen

15 december 2020
Vergaande lockdown
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Beste ouder(s) / verzorger(s),
De afgelopen maanden bent u door ons en vanuit de school van uw kind(eren) veelvuldig
geïnformeerd over de stand van zaken en aanpak rond het coronavirus. In deze brief leest u hoe we
binnen Openbaar Onderwijs Groningen omgaan met de nieuwe landelijke maatregelen die zijn
afgekondigd in de persconferentie van maandag 14 december. Voorop staat dat elke school
uiteraard alles op alles zet om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven.
Vanaf woensdag 16 december onderwijs op afstand
Zoals minister-president Rutte heeft aangegeven, gaan de scholen dicht en schakelen alle scholen
over op afstandsonderwijs van woensdag 16 december tot maandag 18 januari.







Online onderwijs, tenzij
Alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen (PO, VO en (V)SO) gaan over op onderwijs
op afstand. Om onze leerlingen het beste te kunnen bedienen, kiezen we voor de
continuïteit van onderwijs op afstand. Ook het onderwijs aan examenleerlingen en het
praktijkonderwijs gebeurt in principe op afstand. In sommige gevallen kan de school van
uw kind(eren) bepalen dat onderwijs wél op school gebeurt. De school laat het op tijd
weten aan de leerling en ouders/verzorgers als de leerling naar school moet.
De schoolgebouwen zijn niet vrij toegankelijk, maar wel open
Elke school bepaalt welke strikt noodzakelijke activiteiten zoals toetsing en examens als
uitzondering op de regel op school plaatsvinden.
Noodopvang tijdens schooluren
Op de basisscholen bieden we noodopvang binnen lestijd voor leerlingen van
ouders/verzorgers met een cruciaal beroep. Op alle scholen bieden we noodopvang aan
leerlingen waarmee vanwege uitzonderlijke of kwetsbare omstandigheden afspraken zijn
gemaakt vanuit school. Gezinnen waarvan één ouder/verzorger een vitaal beroep beoefent
wordt gevraagd om in eerste instantie zelf voor opvang of oppas te zorgen. Het aanvragen
van noodopvang verloopt via de school van uw kind(eren). Hier wordt vanuit de scholen al
hard aan gewerkt.
Omschakelen tot de kerstvakantie
Alle scholen doen hun uiterste best om het onderwijs op afstand voor elke leerling goed
vorm te geven. Hierin hebben we de afgelopen maanden veel voorbereidingen getroffen.
Toch betekent het nieuws van gisteren ook voor de teams op school een flinke
omschakeling. Woensdag 16 december zien we daarom als een overgangsdag. Dat kan
betekenen dat het onderwijs op afstand dan nog niet helemaal vlekkeloos verloopt.

Nadere informatie vanuit school
Elke school heeft een eigen rooster en planning voor het onderwijs en overige activiteiten in de
dagen tot de kerstvakantie en daarna. U hoort van de school van uw kind(eren) hoe dit programma
er in digitale vorm uitziet. Voor de start van de eerste schoolweek in 2021 hoort u uiteraard van ons
indien er grote ontwikkelingen zijn rond het afstandsonderwijs. Zonder tegenbericht kunt u uitgaan
van de informatie die u deze dagen ontvangt.
Leren op afstand: ook voor u een hele klus
We kunnen ons allemaal de lockdown van voor de zomervakantie nog levendig herinneren. Voor
velen van ons was het een uitdagende periode. We begrijpen als geen ander dat de lockdown voor
ouders/verzorgers wederom een vergaande combinatie van werk en privé betekent. Het is een hele
klus om uw kind te begeleiden bij het leren. Als we iets voor u kunnen betekenen in deze bijzondere
tijden, vraag het dan gerust aan de schoolleiding en onze docenten/leerkrachten.
We hadden natuurlijk niet gedacht met deze boodschap de kerstvakantie in te gaan. Toch wensen
we u en onze leerlingen alvast fijne feestdagen! In 2021 maken we ons weer samen sterk voor ons
onderwijs, fysiek én online.
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,

Akkelys Lukkes
Voorzitter College van Bestuur
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