
 
 
 
 

 
 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
alle leerlingen op de scholen van CSG De Waard 
 
 
 
 
Oud-Beijerland, 26 maart 2020  
 
Ons kenmerk: 200326-1-ET/JZ 
 
Betreft: het thuisonderwijs in de komende tijd  
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het volgende week dinsdag 31 maart een besluit neemt over de 
sluiting van de scholen na 6 april. Het RIVM doet onderzoek naar besmetting bij kinderen en hoe groot de 
kans is dat zij het virus op anderen overdragen. Zolang het rapport van het RIVM niet is verschenen, vindt de 
minister het niet verantwoord de scholen weer open te stellen. We houden er rekening mee dat de scholen 
langer dicht zullen blijven, in ieder geval tot aan de meivakantie, die 17 april begint. Dit betekent dat wij de 
gehele periode van schoolsluiting het thuisonderwijs blijven verzorgen, evenals de noodopvang van kinderen 
van ouders die werkzaam zijn in cruciale sectoren. 
 
Dit besluit heeft grote gevolgen voor de hele maatschappij. We beseffen heel goed dat deze maatregel ook 
veel invloed heeft op uw dagelijks leven, voor uzelf en voor uw kind(eren). Het valt niet mee vanuit huis uw 
eigen werk te verrichten en tegelijkertijd ook de kinderen te begeleiden met het thuisonderwijs. Na een paar 
dagen is het nieuwtje er wel af. 
 
Waardering 
Vanuit de scholen ontvang ik veel positieve berichten over de manier waarop u, als ouders, het schoolwerk 
met de kinderen oppakt. Er wordt heel serieus gewerkt, op welke manier dan ook. In veel gezinnen wordt 
een nieuw dagschema gehanteerd, dat samen met de school is opgesteld. Dat geeft structuur aan de dag, 
maar maakt het ook mogelijk op vaste momenten contact te onderhouden tussen leerkrachten en leerlingen. 
Er zijn afspraken gemaakt, materialen en chromebooks meegegeven en weekroosters opgesteld. Ik heb veel 
waardering voor alle ouders en verzorgers, die er samen met de kinderen het beste van maken. 
 
Natuurlijk weten we dat er ook momenten zijn dat het niet zo lekker loopt, dat uw kinderen even geen zin 
hebben in thuisonderwijs en dat u eigenlijk liever wilt dat de kinderen een poosje buiten spelen. Dat is heel 
normaal, daarover hoeft u zich niet schuldig te voelen. En met dit mooie weer mogen de kinderen ook even 
buiten spelen. Liever niet met andere kinderen in een drukke speeltuin, maar in de tuin kan het geen kwaad. 
 
De medewerkers van uw school zetten zich bijzonder in om het thuisonderwijs zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Zij zorgen dat de kinderen over de juiste materialen beschikken en geven op afstand onderwijs aan 
de leerlingen. De inzet van de collega’s is bewonderenswaardig. Ik heb ook mijn waardering uitgesproken 
naar al onze medewerkers, zij hebben het dik verdiend. 
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Onzekere tijd 
Ook de komende weken zal er veel van u, uw kinderen en onze medewerkers gevraagd worden. Of het nu 
gaat om de zorg en opvang van uw kinderen of over het geven van thuisonderwijs. We zijn erg content over 
de samenwerking met de kinderopvangorganisaties. Zij zijn bereid de kinderen van ouders in cruciale 
beroepen ook onder schooltijd op te vangen, zodat de leerkrachten zich volledig kunnen richten op het 
onderwijs op afstand. Wij hebben onze medewerkers gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Wij 
volgen de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD, waarbij de gezondheid van de kinderen en de 
medewerkers voorop staat. 
 
Centrale Eindtoets groep 8 
Minister Slob heeft besloten de eindtoets in 2020 niet door te laten gaan. Dit betekent dat de kinderen die nu 
in groep 8 zitten geen kans hebben op een bijstelling van het schooladvies op basis van een hogere 
eindscore. Het schooladvies is altijd al leidend om te bepalen in welke onderwijssoort de kinderen instappen 
op de middelbare school. Het afgegeven schooladvies staat nu definitief vast. Er vindt een warme overdracht 
plaats naar het voortgezet onderwijs. Vanuit het ministerie wordt nagedacht over een evaluatiemoment in de 
brugklas om te bezien of de leerlingen op de juiste plek zitten, waarna leerlingen eventueel tussentijds 
kunnen ‘opstromen’.  
 
Tot slot 
We beseffen dat er een lastige, onzekere tijd aanbreekt, waarin de kinderen hun vaste structuur van school, 
sport en hobby missen. En natuurlijk ook het contact met vriendjes en vriendinnetjes. Normaal gesproken 
neemt school hierbij een belangrijke plaats in. Nu vindt u vast creatieve en alternatieve vormen om de sociale 
contacten tussen de kinderen te onderhouden.  
 
De collega’s op school doen er alles aan om deze periode voor u en uw kinderen soepel te laten verlopen. U 
kunt met uw vragen altijd bij de directeur van de school terecht.  
 
We bidden dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven en dat u kracht krijgt om uw werkzaamheden uit te 
voeren. We leven mee met de gezinnen die getroffen zijn door ziekte. Laten we oog houden voor elkaar en 
voor iedereen die ons dierbaar is. Ik wens u veel sterkte toe in deze periode.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

E. Tuk  
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard  
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar

