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Wat staat de wereld toch op de kop.
U als ouders en verzorgers moet meer jongleerballen in de lucht houden dan u gewend was. Kinderen
begeleiden in hun schoolwerk, vast ook nog zelf thuis moeten werken en zorgen hebben over wat op
ons afkomt of zelfs al gróte zorgen hebben vanwege opa’s en oma’s in verzorgingshuizen die niet meer
bezocht mogen worden.
Het is een grote opgave alles zo bij elkaar.
We weten aanstaande dinsdag of we langer dicht moeten blijven.
We anticipeerden op een langere sluiting door ”Teams” te introduceren.
De leraren zijn begonnen met inzetten van dit middel in het op afstand lesgeven.
We zijn ons ervan bewust dat het voor velen een extra inspanning vraagt.
We horen dat het installeren van het programma problemen geeft. Niet elke computer of laptop
ondersteunt het programma voldoende.
Ook heel lastig is het wanneer u thuis zelf voortdurend achter de laptop moet zitten vanwege uw werk.
Dan is er weinig mogelijkheid voor de kinderen om iets met Teams te doen. Heel begrijpelijk.
Ook geven ouders aan dat het moeten gebruiken van beeldschermen onrust geeft in het gezin.
Er kunnen zich problemen voordoen met het programma Teams die niet door ons opgelost kunnen
worden. Daarvoor moet u contact opnemen met Microsoft Teams. Alleen als u een probleem heeft met
inloggen kunt u een mail sturen naar intern begeleider Petra Tukker:
p.tukker@vrijeschoolzutphen.nl
We zijn ons er ook van bewust dat elke leraar het afstandsonderwijs anders aanpakt.
Voor ons is het een in het diepe gegooid worden. We moeten wennen aan deze wezensvreemde
situatie. De ene leraar is handiger met ict-middelen dan de andere. En het maakt ook nogal veel
verschil of de leerling een eerste- dan wel een zesdeklasser is.
Voor de jongere leerlingen is veel meer en vaker instructie nodig. Het onderling afstemmen van
afstandsonderwijs is nog in een beginstadium. We roeien met de riemen die we hebben.
U doet dat ook. Meld het ons alstublieft als u ergens tegen aanloopt wat niet goed op te lossen is.
Over de laptops nog het volgende.
Waar er thuis te weinig beeldscherm beschikbaar is kan een laptop in bruikleen worden gegeven.
Gemeente Zutphen geeft hetvolgende aan:
Kinderen en jongeren voorzien van laptops thuis kan op verschillende manieren:
1. Door de scholen zelf (uitleen).
2. Bij Stichting Leergeld. Deze stichting hanteert een inkomensgrens van 130% van de
bijstandsnorm.
3. Bij de gemeente kunnen ouders een Kindpakket aanvragen. Zij mogen dan maximaal € 175
uitgeven voor materiele zaken voor bijvoorbeeld een laptop.
4. De gemeente kent de Meedoenregeling (inkomensgrens van 110%, hoe hoog dat is, verschilt
per huishouden).
Meld via de leerkracht van uw kind of u in aanmerking wil komen voor een extra laptop. Graag z.s.m.
Op school hebben we een aantal laptops die we kunnen uitleneen. Zij moeten echter dan eerst voor
thuisgebruik klaargemaakt worden door ons ICT bedrijf.
We wensen u veel sterkte met de ingewikkelde situatie waarin we allen terecht gekomen zijn.
Ceciel Wolfkamp, Directeur
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Wekelijks bericht van de bibliotheek
Als bijlage een nieuwsbrief met tips voor ouders van de bibliotheek.

pag 2/2

