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Barneveld, 16 maart 2020 
 
 
 
Betreft: sluiten school en informatie komende periode 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen,  
 
Het besluit om de scholen in Nederland te sluiten in verband met het corona-virus in ieder geval tot 6 
april 2020, heeft vergaande gevolgen. We zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om samen 
als school en gezin op te trekken in deze bijzondere tijd. 
 
Via deze brief willen we u informeren over onze aanpak in de komende dagen. We gaan hierbij uit 
van de volgende richtlijnen: 
 

1. De leerlingen zijn thuis onder verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. 
Bent u niet in de gelegenheid om uw kind thuis op te vangen omdat u (en uw partner, indien 
van toepassing) een vitaal beroep uitoefent, dan vragen wij u om in uw eigen netwerk een 
oplossing te zoeken. Lukt het u niet om opvang voor uw kind te vinden, dan kunt dit per mail 
doorgeven aan de directie (mmiedema@devogelhorst.nl) onder vermelding van: 
 
Naam kind: 
Beroepen ouder(s)/verzorgers: 
Dag dat opvang gewenst is: 

 
Let wel: beide ouders/verzorgers moeten een vitaal beroep uitoefenen. 

Wij zullen dan in overleg met onze leerkrachten of andere instellingen zoeken naar een 
passende oplossing. Voor die leerlingen geldt ook dat ze niet verkouden mogen zijn, koorts of 
andere symptomen mogen hebben. 
 

2. De groepsleerkrachten zijn waar mogelijk op school en zorgen voor thuisonderwijs en 
(digitale) werkpakketten.  Alle leerkrachten zijn per mail bereikbaar op hun werkdag en daar 
kunt u ook vragen over de lesstof stellen.  
Voor dringende algemene vragen aan de groepsleerkracht en/of directie is het mogelijk om 
telefonisch contact op te nemen met school tussen 8.30 uur en 14.00 uur (0342 413 856) 
 

3. We gaan ons als team vooral richten op het aanbieden van leerstof voor de vakken rekenen, 
taal (inclusief spelling) en lezen voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Het betreft dan 
vooral herhalings- en oefenstof en daarvoor zullen we voor elke leerling een werkpakket 
maken voor een week. Daarnaast wordt bekeken op welke wijze we digitale hulpmiddelen 
gaan inzetten voor het verzorgen van het onderwijs. De groepsleerkracht van uw kind gaat u 
hier verder over informeren. De leerlingen van de observatieklas Barneveld en de leerlingen 
van groep 1/2 zullen digitaal materiaal, opdrachten en filmpjes aangereikt krijgen. Voor hen 
is er dus geen werkpakket af te halen op school.  
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Daarnaast zullen we proberen om u goede suggesties te bieden om thuis op een leuke en 
ontspannen manier met leeractiviteiten bezig te zijn. 
 
Een optie is bijvoorbeeld:  https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php  
 

In De Voorleeshoek staan ruim zeshonderd voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10 
jaar. De voorleesverhalen zijn allemaal opgedeeld in thema’s. Ouders kunnen via 
www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken.  
 

Via schooltv: https://www.npostart.nl/collectie/ zijn leuke en leerzame educatieve 
programma’s per groep te bekijken.  

 
Morgen,  dinsdag 17 maart hopen wij alle werkpakketten klaar te hebben. 

 
Tussen 13.00 uur en uiterlijk 15.00 uur is het mogelijk dat de leerlingen zelf een tas met werk en 
materialen in hun groep ophalen. We verwachten dat uw kind dit ook zal doen! Als u niet binnen het 
genoemde tijdstip langs kunt komen, dan kunt u morgenochtend telefonisch contact met de school 
opnemen.  
 
Volgende week dinsdag, 24 maart a.s. is er dan een wisseldag. Dan kunnen de leerlingen hun 
gemaakte werk inleveren en zal er een nieuw werkpakket klaar zijn. We hopen u daar t.z.t. weer over 
te informeren.  
 
Misschien beschikt u thuis niet over digitale mogelijkheden, waardoor uw kind thuis geen gebruik 
kan maken van alle aanvullende digitale werkbladen ed. Wilt u dit ook aan ons laten weten? Dan 
kunnen we in overleg bekijken wat een oplossing zou kunnen zijn. 
 
In deze bijzondere tijd willen we u ook vragen om voor ons land, onze school en vooral ook voor onze 
leerlingen te bidden. We vertrouwen dat de Here God bij ons wil zijn en hopen dat we met elkaar de 
rust, de wijsheid en de creativiteit mogen krijgen om deze weken samen goed door te komen.  
 
Mede namens het team een hartelijke groet,  
 
 
Mellani Miedema 
Directeur SBO De Vogelhorst 
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