
 
 

Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen  

van Elan Onderwijsgroep 

 

Betreft: thuis onderwijs - vervolg 

Stiens, 1 april 2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Op 31 maart heeft de overheid opnieuw maatregelen afgekondigd rondom de bestrijding van het 

Coronavirus. De afgekondigde maatregelen hebben ook gevolgen voor het onderwijs aan uw kind(eren). 

In deze nieuwsbrief willen wij u hierover nader informeren. 

Scholen blijven dicht 

Het kabinet heeft besloten alle scholen tot 28 april 2020 dicht te houden. Concreet betekent dit voor de 

scholen van Elan Onderwijsgroep dat zij tot en met de meivakantie zijn gesloten. De leerlingen krijgen 

thuis onderwijs via onder andere digitale platforms. 

We hebben gezien dat in korte tijd het thuis onderwijs vorm heeft gekregen. In plaats van dat de lessen in 

de groepen worden gegeven, moeten de kinderen nu thuis aan de slag. Er zijn nieuwe initiatieven tot 

stand gekomen waarbij de leerlingen elkaar of de leerkracht weten te vinden via de digitale snelweg. 

Binnen de Raad van Toezicht en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is in de afgelopen week 

uitgebreid overleg gevoerd over de uitdagingen die het thuis onderwijs met zich meebrengt. Grote 

waardering is door beide geledingen uitgesproken over de inzet, betrokkenheid, veerkracht en flexibiliteit 

die door de medewerkers is getoond in deze periode van thuis onderwijs. 

Thuis situatie 

Nu de scholen langer dicht blijven vergt dit ook veel van u als ouders, verzorgers. Gelukkig weten we dat 

de huidige situatie van thuis onderwijs in veel gevallen goed gaat, echter dit is niet altijd het geval. Aan u 

als ouders, verzorgers willen we meegeven dat ook u er niet alleen voor staat. Vanuit de school wordt 

geprobeerd contact te onderhouden met uw kind. Hierbij gaat het in eerste instantie om het welzijn en 

welbevinden, oftewel hoe gaat het met uw kind. Dit vinden wij erg belangrijk. En ook hoe het gaat met 

het thuis werken. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de school of de gemeente. 

Opvang 

De opvang van leerlingen van ouders, verzorgers in cruciale beroepen is de afgelopen weken 

toegenomen. Elke school van Elan Onderwijsgroep heeft nagedacht over de opvang van kinderen. 

Hierover heeft de  school afspraken gemaakt met de partners die dit mee helpen regelen. Samen moeten 

we dit doen. Mocht u willen weten of en hoe de school van uw kind deze opvang heeft geregeld, neem 

dan contact op met de school. Verder is op de website van de gemeenten terug te vinden welke locaties 

open zijn voor opvang. 

Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mark Vrolijk 

Directeur Bestuurder 

Elan Onderwijsgroep 


