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We zijn ontzettend trots op ons onderwijspersoneel. De
ontwikkelingen die zij in korte tijd hebben doorgemaakt
zijn enorm. Het onderwijs op afstand zoals het nu staat, is
met name te danken aan de inzet en flexibiliteit van onze
medewerkers die ontzettend hun best hebben gedaan om
mee te gaan in deze achtbaan. Tessa van Malkenhorst,
bestuursadviseur bij PCPOW: “Om onze directeuren,
leerkrachten en ondersteunend personeel te bedanken
voor hun harde werk de afgelopen weken, hebben wij ze
op donderdag 16 april in het zonnetje gezet met een
mooie ‘werken op afstand survival kit’.” Dit is een
cadeautas met goederen van lokale ondernemers, samen-

MEDEWERKERS IN HET ZONNETJE

gesteld in samenwerking met Lekker Uniek en Kaashuis Tromp en uitgevoerd door
zorgboerderij Het Blauwe Hek. Melanie van der Maden, personeelsadviseur bij WSKO:
“Op die manier hebben we niet alleen ons personeel een hart onder de riem gestoken,
maar ook de lokale ondernemers gesteund.”

ONZEKERHEDEN

Deze week was nog vol onduidelijkheden. Alle ogen zijn gericht op de persconferentie
van aanstaande dinsdag. Dan ontstaat er duidelijkheid en kunnen de scholen scenario’s
gaan uitwerken. Afgelopen woensdagavond hielden premier Rutte en minister De Jonge
een persconferentie waarin zij alvast vooruit keken. Er werd gesproken over ‘de
volgende fase’, ‘het nieuwe normaal’ en de ‘anderhalve meter samenleving’. Maar waar
we ons voor moeten opmaken is nog niet duidelijk. Gaan we naar een volgende fase?
Of blijven de maatregelen zoals nu en moeten we nog iets langer volhouden?
 
Onze directeuren en leerkrachten hebben momenteel nog niets concreets in handen om
mee aan de slag te gaan. Blijven we dicht? Dan gaan we ongeveer op dezelfde voet
verder. Maar wat nu als volgende week de scholen weer open mogen? Dit betekent in
elk geval dat er werk aan de winkel is voor de scholen. Zij zullen het onderwijs moeten
inrichten binnen de regels van een anderhalve meter economie. En dat is knap lastig.
 



Wij kunnen u verzekeren dat hier door de besturen, directeuren en teams al hard over
wordt nagedacht. Wanneer volgende week de persconferentie heeft plaatsgevonden,
zullen de directeuren u uiteraard zo goed mogelijk informeren over de situatie op de
school van uw kind(eren). 

Tot die tijd: blijf gezond, houd afstand en geniet van
het mooie weer! Maar...gebruik wel uw gezonde
verstand. 


