
 

 

 

Veldhoven, 24 maart 2020 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Ondertussen zitten de kinderen al een ruime week thuis. U heeft allemaal de informatie van 

de leerkrachten ontvangen waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Zoals u vorige week 

heeft kunnen lezen in het Cahierke, zijn wij als team ons aan het voorbereiden om ‘les op 

afstand’ te kunnen gaan geven. Vorige week hebben we gebruikt om samen met de afdeling 

ICT in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn, ze te onderzoeken op bruikbaarheid, te 

checken of ze AVG-proof zijn, en als team samen uit te proberen. We vinden het heel 

belangrijk om te zorgen dat alle leerlingen er gebruik van kunnen maken, dat we op een 

verantwoorde manier keuzes maken in welke leerstof wel en niet hiervoor geschikt is, en te 

werken met duidelijke doelen, zoals we dat gewend zijn in de normale gang van zaken op 

school. 

Een en ander kost tijd. Tijd om te zorgen dat datgene wat we gaan doen, technisch werkt, 

effectief is, en door alle collega’s en voor alle leerlingen te doen is. In plaats van een 

enquête, zullen leerkrachten telefonisch contact op gaan nemen met u als ouder. Enerzijds 

om even ‘live’ te horen hoe het gaat met u en uw kinderen en anderzijds om een 

inventarisatie te maken van de aanwezige digitale hulpmiddelen die benodigd zijn om deel 

te nemen.  

Op dit moment zijn we zover dat we met 1 groep gaan testen, uitproberen. We hebben 

gekozen om te starten met groep 7/8A. Deze ouders zullen als eerste benaderd worden. 

Afhankelijk van de inventarisatie zullen we de verdere stappen voor deze groep uitwerken 

en in gang zetten. In de loop van komende week zullen de andere groepen benaderd worden 

voor de inventarisatie. 

Afhankelijk van de resultaten van groep 7/8A, zullen we de andere groepen in gaan plannen 

om te starten. Zoals u merkt, kiezen we ervoor om zorgvuldig en gedegen te werk te gaan, 

waarbij snelheid niet per se de prioriteit heeft, maar kwaliteit des te meer. Zodra er meer 

bekend is, zal ik dit communiceren. 

Met vriendelijke groet, 

Judith Aust 

Directeur De Heiacker 

 


