
  
      

  

  

  

  

  

  
Retouradres: Klaprozenweg 75 H, 1033 NN AMSTERDAM  

     

  Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van Innoord  

    

  

  

  

      

  

Datum: 27-03-2020  

Behandelaar: J.Mulder  

Telefoon: 020-8201410                

Kenmerk:    

Betreft: onderwijs en coronavirus  

  

                    

Geachte ouders/verzorgers,   
   
De eerste bijzondere weken sinds de sluiting van onze scholen vanaf 16 maart liggen achter 
ons. Ik kijk, samen met mijn medewerkers, trots en tevreden terug, daarnaast maak ik mij ook 
zorgen. Daar kom ik later in de brief op terug.  
 

Er is in deze korte periode veel op poten gezet om onderwijs op afstand en online zo goed 
mogelijk te verzorgen. Uw begrip, steun en hartverwarmende reacties hebben ons in ons werk 
gesterkt. Ik dank u daarvoor. Het is vreemd in ons vak om de leerlingen niet om ons heen te 
hebben. We missen onze kinderen.  
  

Gelukkig biedt de techniek toch nog een mogelijkheid om contact te houden en ontstaan er 
mooie initiatieven. Zo hebben wij de website www.innoordleertthuis.nl gelanceerd waar u 
informatie kunt vinden over de maatregelen, maar ook uitleg over onderwijs thuis en hoe we 
dat doen bij Innoord. Ook vindt u daar mooie voorbeelden van onderwijs op afstand op onze 
scholen.   
   
Ik kan mij goed voorstellen dat u wilt dat het onderwijs zo veel mogelijk op het niveau is, dat u 
van Innoord gewend bent. Vanzelfsprekend is het niet te vergelijken met het dagelijks 
onderwijs in de groep. Daarbij doen wij een groot beroep op u om uw kind te helpen met het 
onderwijs op afstand. Uiteraard doen we er alles aan om uw kind in deze onzekere tijd zo goed 
mogelijk te begeleiden.   
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We merken echter ook dat het niet altijd lukt om contact te krijgen met u of uw kind(eren). Dit 
baart ons zorgen. Mocht het zo zijn dat u niet gesproken heeft of contact heeft gehad met de 
leerkracht van uw kind(eren), dan verzoek ik u met klem om zelf contact op te nemen. 
Uiteraard blijft de school het zelf ook proberen, echter in deze tijd, in deze situatie waarvan wij 
niet weten hoelang die gaat duren, is dit contact essentieel.  
  
Onze scholen vangen nu tijdens schooltijd kinderen op van ouders in vitale beroepen. Dat zien 
wij naast de wettelijke taak ook als onze maatschappelijke taak (zie ook mijn brief van 17 
maart hierover). Ook op dat gebied is het zoeken naar de beste vorm.  
Hierin trekken wij samen op met een van onze kinderopvangpartners Tinteltuin. Zo bieden 
wij voor de kinderen van ouders met vitale beroepen een vangnet.    
   
Op dit moment lopen de ingezette maatregelen voor het onderwijs in ieder geval door tot en 
met 6 april. Op 31 maart verwachten wij hier meer nieuws over, wij informeren u kort daarna 
over het vervolg.  
  
Dank nogmaals voor uw steun en volle medewerking. We hopen dat we op uw vertrouwen en 
begrip mogen blijven rekenen.    
  
Ik wens u een goed weekend,   
  
Met vriendelijke groet,  

  

  
Mirjam Leinders  

Bestuurder Innoord  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  


	Met vriendelijke groet,
	Mirjam Leinders  Bestuurder Innoord

