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ALGEMEEN 

 

INFORMATIE M.B.T. ONDERWIJS OP AFSTAND 

In de persconferentie van maandag 14 december j.l. heeft premier Rutte een harde lockdown 
aangekondigd. Voor de basisscholen houdt dit in dat ze per 16 december tot, met wat wij nu weten, 
maandag 18 januari dicht zijn. Het kabinet beslist 12 januari, afhankelijk van de stand van de 
besmettingen, of de scholen 18 januari weer open mogen. 
 
De kerstvakantie is vervroegd ingegaan. Vanaf 4 januari krijgen de leerlingen onderwijs op afstand.  
Uiterlijk vrijdag 18 december voor 12.00 uur zullen de groepsleerkrachten u inlichten over hoe dit gaat 
verlopen voor de betreffende groep.  
 
Indien er online instructiemoment/contactmomenten worden ingepland door de leerkracht dan dienen 
leerlingen hierbij aanwezig te zijn. Zijn leerlingen, zonder geldige reden, niet aanwezig, dan is er sprake 
van ongeoorloofd verzuim. Een geldige reden van afwezigheid is dat een leerling ziek (koorts) heeft of 
een medische afspraak heeft. Dit wel graag tijdig via de mail aangeven bij de leerkrachten. 

CHROMEBOOKS 

Zoals u heeft kunnen lezen in de informatiebrief van stichting Oponoa kunt u een Chromebook van 
school lenen. Gezien het feit wij lessen online gaan geven, kan het zijn dat u niet voldoende devices in 
huis heeft hiervoor. U kunt dan een Chromebook van school lenen. Hier dient u wel een 
verbruikersovereenkomst voor te onderteken. U kunt tot uiterlijk 24 december 12.00 uur aangeven of u 
graag een Chromebook wilt lenen via directie@schoolnoord.nl . Wacht hiervoor even het rooster af van 
de groepsleerkracht, zodat u kunt zien wat er online van uw zoon/dochter verwacht wordt. Komt u in de 
knel, doordat er meerdere kinderen binnen het gezin op dezelfde moment gebruik moeten maken van 
een device dan kunt u het verzoek indienen voor het lenen van een Chromebook. De Chromebooks 
moeten maandag 4 januari tussen 08.00 uur en 08.30 uur, door een ouder, opgehaald worden, zodat 
vervolgens de lessen online kunnen starten. 
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NOODOPVANG VOOR GEZINNEN MET CRUCIALE BEROEPSGROEPEN 

Noodopvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepsgroepen is onder schooltijd mogelijk. Wilt u 
dit uiterlijk 24 uur (via directie@schoolnoord.nl )van tevoren aangeven, zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden. Zoals aangegeven in de informatiebrief vanuit stichting Oponoa is de regel voor de 
noodopvang dat als een leerling twee ouders heeft met een cruciaal beroep wij de noodopvang kunnen 
regelen. Is er één ouder met een cruciaal beroep dan willen wij u vragen om zoveel mogelijk zelf de 
kinderen op te vangen. Alleen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen blijft de school open en kan (gratis) opvang worden verzorgd. 

TOT SLOT 

Wij beseffen dat het voor u, als ouder, lastig kan zijn om uw kind te helpen tijdens het maken van de 
stof. U kunt, tijdens schooluren, via de mail met de leerkracht contact opnemen mocht u vragen 
hebben. 
 
Wij wensen u veel succes en alle gezondheid voor de komende tijd. Laten wij hopen dat deze 
noodzakelijke maatregelen het gewenste effect hebben voor onze gezondheid, zodat wij elkaar weer 
snel kunnen zien. Daarnaast wensen wij u fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2021. 
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