
 

 
 
 

 
Brakel, 23 maart 2020 
 
 

Betreft: update scholensluiting. 
 
 
Aan de ouders/verzorgers, 
 
Vorige week maandag werd het besluit genomen de scholen te sluiten. Wat is er in die tijd veel 
gebeurd. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe leerkrachten vanaf dat moment met grote inzet en 
betrokkenheid aan de slag zijn gegaan om voorzieningen te treffen die het onze leerlingen mogelijk 
maken onderwijs op afstand te volgen. Op dinsdag konden de eerste leerlingen hun lespakket al 
ophalen, kon worden ingelogd binnen digitale omgevingen en kwam de communicatie tussen 
leerkracht en leerling via mail, app, YouTube enz. op gang.  
 

Berichtgeving 
Ik wil alle medewerkers heel erg bedanken voor hun inzet deze dagen. Daarmee is een eerste 
belangrijke stap gezet om de komende weken op een zo goed mogelijke manier door te komen. 
Want bij al deze oplossingen blijven er ook veel vragen. Ook dat hebben wij gemerkt de afgelopen 
week. De berichtgeving vanuit de overheid en via de media wisselde per dag, soms per uur. Dat zal 
de komende periode niet anders zijn. Laten wij temidden van alle onzekerheid ook proberen rustig 
en nuchter te blijven. Dat te doen wat binnen ons vermogen ligt. Goed luisteren naar de 
aanbevelingen, richtlijnen en opgaven die wij ontvangen. 
 

Kinderopvang 
Er zijn veel vragen over de opvang van de leerlingen op school en in de kinderopvang. Die opdracht 
ligt er. Die willen wij serieus nemen. Specifieke beroepsgroepen zijn op dit moment extra belangrijk. 
Ouders in die beroepen moeten aan het werk kunnen blijven. Gaat het daarbij om beide ouders, om 
één ouder, worden kinderen centraal opgevangen, blijven school en kinderopvang daarvoor in beeld, 
hoe verhoudt zich dat tot thuisonderwijs en sociale distantie? Het zijn vragen waarop verschillende 
antwoorden gegeven worden.  
 

Afspraken 
Wij maakten met de scholen van de SCOB de volgende afspraken: 

- met ingang van maandag 23 maart 2020 werken medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis; 
- kinderen van ouders met vitale beroepen kunnen op school worden opgevangen – het blijft 

de voorkeur houden dat deze kinderen niet naar school komen en dat u zelf opvang regelt;  
- de scholen zijn (indien nodig voor opvang) tijdens de normale schooltijden open, er zijn 

leerkrachten aanwezig om leerlingen op te vangen; 
- ouders geven tijdig (tenminste een dag van tevoren) aan of en wanneer hun kind(-eren) 

naar school komt/komen; 
- op gemeentelijk en plaatselijk niveau zijn soms afspraken gemaakt voor centrale noodopvang 

buiten de schooltijden, de school informeert u daarover (indien van toepassing) via de eigen 
nieuwsbrief; 



 

 
 
 

Gebed 
Op woensdag 18 maart 2020 werd de Dag van Nationaal Gebed georganiseerd. In heel het land 
werden handen gevouwen en werden in grote éénstemmigheid gebeden opgezonden. Eén van de 
liederen die op deze dag klonk, luidt: 
 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

 
Mogen wij vanuit dit vertrouwen de tijd die voor ons ligt tegemoet treden. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
G.T. (Gert) Tissink 
directeur-bestuurder 
 


