
Veldhoven, 16 maart 2020 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

De school is gesloten tot en met 6 april 2020. 

Onderwijs 

Zoals gisteren aangegeven in de brief, zijn alle leerkrachten bezig geweest met het 

voorbereiden van schoolwerk voor thuis. Na hier uitgebreid over gesproken te hebben, zijn 

wij tot de conclusie gekomen dat instructielessen van onze methodes en verwerking daarvan 

vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoren. Interactie, feedback, hulp bieden en 

begeleiden bij het inoefenen zijn fases van instructie die wij bij les op afstand op dit moment 

niet kunnen bieden, maar wel noodzakelijk achten om nieuwe lesstof aan te kunnen bieden 

en te (laten) leren. Wel heeft iedere leerkracht een programma gemaakt waarmee kinderen 

de komende drie weken iedere dag zinvol bezig kunnen zijn met schoolwerk. Het werk is 

vooral gebaseerd op herhaling, automatiseren en op peil houden van het niveau. 

Iedere leerkracht zal vanmiddag alle ouders via de mail op de hoogte stellen van het 

programma voor de leerlingen. U kunt ervan uitgaan dat er voor ongeveer 1 à 2 uur per dag 

werk is gepland voor de leerlingen. 

Opvang 

Uitgangspunt blijft dat eenieder wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en thuis 

te zijn, om zo de risico’s zoveel mogelijk te verminderen. Voor kinderen van ouders 

werkzaam in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en 

brandweer zullen we op school een vorm van opvang verzorgen. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen)  

Indien ouders van deze beroepsgroepen geen opvang hebben én de kinderen geen klachten 

hebben (verkoudheid, hoesten of koorts), kunt u een mail sturen naar heiacker@veldvest.nl. 

Geef hierbij aan om welke leerling(en) en welk beroepen het gaat. Uiteraard blijven ook hier 

de richtlijnen van het RIVM van kracht en kunnen wij leerlingen met klachten helaas niet 

opvangen.  

Er zijn al initiatieven van ouders die voor meerdere kinderen opvang kunnen en willen 

verzorgen. Via de groepsapp van de ouders kunnen dit soort initiatieven kenbaar gemaakt 

worden en kunnen ouders indien nodig hiervan gebruik maken. Dit staat uiteraard los van de 

opvang op school of de kinderopvangorganisatie. 

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zal ik u op de hoogte houden, mocht 

er iets veranderen. Ook zult u regelmatig bericht ontvangen van de groepsleerkrachten. 

Met vriendelijke groet, 

Judith Aust 

Directeur De Heiacker 
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