Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen
van Elan Onderwijsgroep
Betreft: thuis onderwijs
Stiens, 17 maart 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Nu de overheid de scholen heeft gesloten is binnen Elan Onderwijsgroep nagedacht over de wijze
waarop thuis onderwijs kan worden ingericht. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u
hierover nader informeren.
Inleiding
Door de maatregelen rondom het Coronavirus heeft binnen Elan Onderwijsgroep overleg
plaatsgevonden over thuis onderwijs aan de leerlingen van onze scholen. We realiseren ons dat de
situatie waar we in terecht zijn gekomen een unieke is. We moeten namelijk voor het eerst thuis
onderwijs verzorgen.
Focus
De focus voor het thuis onderwijs komt te liggen op de vakken van rekenen, lezen en taal. We richten
ons hierbij op de vaardigheden van de kinderen. We beseffen dat deze nieuwe vorm van onderwijs
wezenlijk anders is dan de lessen in de klas. In eerste instantie gaan we ons richten op het
automatiseren en herhalen van de lesstof die is geweest. Alle scholen denken na over hoe zij dit
vorm willen geven. Hierover wordt u door de school van uw kind zelf geïnformeerd.
Lesmateriaal
In veel groepen van Elan Onderwijsgroep maken leerlingen gebruik van een Chromebook of IPad.
Deze zullen door de scholen, daar waar kan, worden meegegeven aan de leerlingen. De school zal u
hierover nader informeren. Deze apparaten zijn kostbaar en we gaan er vanuit dat onze leerlingen
goed zullen zorgen voor de spullen die zij van school meekrijgen. Het kan echter gebeuren dat
apparaten kapot gaan, om welke reden dan ook. In dat geval zal een beroep worden gedaan op de
WA-verzekering van de ouders, verzorgers. Van de school van uw kind zult u informatie ontvangen
over de bruikleen van de Chromebook of IPad.
Opvang
Over de opvang van leerlingen is inmiddels veel gecommuniceerd. Het blijkt dat een gering aantal
kinderen gebruik maakt van deze faciliteit. Als maatschappij moeten we elkaar helpen om de
uitdaging waar we voor staan op te pakken. Mocht u vragen hebben over de opvang van uw kind,
neem dan contact op met de school.
Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mark Vrolijk
Directeur Bestuurder
Elan Onderwijsgroep

