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Leeuwarden, 17 maart 2020 
 
 
 
Betreft: Onderwijs op afstand 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van SBO Aquamarijn, 
 
 
Het team is vanaf vandaag druk in de weer om onderwijs op afstand voor uw kind te verzorgen. Het 
organiseren van onderwijs op afstand vraagt veel van de leerkracht en we realiseren ons ook erg 
goed dat dit veel van de ouder/verzorger vraagt en wij u hier ook hard bij nodig hebben. 
Waarschijnlijk vraagt dit het meeste van de leerlingen, uw (pleeg)kind(eren). Ze kunnen niet naar 
school, maar willen wel graag leren en missen de klas. Door gezamenlijk de dag gestructureerd en 
voorspelbaar inhoud te geven, zorgen we er samen voor dat uw kind zo prettig mogelijk deze periode 
doorkomt.   
 
Wat kunt u van ons verwachten; 
 
Dagprogramma 
Elke morgen om 8.30uur staat er een dagprogramma in Parro klaar. Daarbij kunt u denken aan 
huiswerk- spel- en ontwikkelopdrachten en andere activiteiten. Ook kunnen er videoboodschappen 
bijzitten. Voor sommige groepen zal er ook materiaal worden opgestuurd. 
 
Contact met de leerkracht 
De leerkrachten van de groep van uw kind(eren) zijn per mail of Parro bereikbaar tijdens de reguliere 
werktijden en werkdagen. Heeft u of uw kind vragen dan kunnen deze via mail of Parro gesteld 
worden. Ook zullen er opdrachten zijn, waarbij van de leerling gevraagd wordt om iets te mailen aan 
de leerkracht. De leerkrachten werken vanuit hun thuissituatie. De school is dus niet telefonisch 
bereikbaar. 
  
Parro 
Zoals u ziet gebruiken we Parro als systeem voor de dagprogramma’s. Het is daarom van belang dat, 
indien dat nog niet zo is, u zich voor Parro aanmeldt. Lukt dit niet, dan kan de leerkracht u daarbij 
helpen per mail. 
 
Tijdsindeling 
We kiezen bewust voor dagprogramma’s en richtlijnen. Uw (pleeg)kind hoeft echt niet de hele dag 
alleen maar met schoolwerk bezig te zijn. (Voor)lezen, even naar buiten, Jeugdjournaal kijken, 
verhaaltje voor het slapen gaan en dat soort bezigheden kunt u uiteraard ook zelf samen met uw 
(pleeg)kind doen en helpen in de ontwikkeling. 



 
 
AVG 
U ontvangt via Parro allerlei materialen voor het gebruiken thuis. Zo kan een leerkracht ook een keer 
een video of spraakbericht sturen. We hechten er veel waarde aan dat zulke materialen alleen 
gebruik worden voor de leerlingen zelf. Het verspreiden daarvan aan anderen (social media) 
accepteren wij niet en kan veroorzaken dat we moeten stoppen met het aanbieden daarvan. Dat zou 
toch jammer zijn voor de leerlingen. 
 
Digitaal 
We realiseren ons dat we met dit aanbod gebruik maken van de digitale mogelijkheden die we 
hebben. Mocht u in de situatie zitten dat er geen digitale mogelijkheden voor uw (pleeg)kind zijn, 
dan kunt u dat melden aan de teamleider. Wij kijken dan samen met u naar een mogelijke oplossing. 
 
Contact met de teamleider 
Als teamleiders zijn wij uiteraard per mail ook bereikbaar. Mocht u ergens tegen aan lopen, 
informatie missen, digitaal geen mogelijkheden hebben of nog andere vragen hebben, dan horen wij 
dat graag. 
 

Þ Monique Planting voor Onderbouw en Middenbouw I: m.planting@sbo-aquamarijn.nl  
Þ Frans Klaassen voor Bovenbouw en Middenbouw II: f.klaassen@sbo-aquamarijn.nl 

 
Wij hopen op deze manier voldoende verbinding te houden met onze leerlingen en u als 
ouder(s)/verzorger(s). Het is een bijzondere tijd die vraagt om bijzondere maatregelen. Laten we 
elkaar daarin zo veel als kan helpen en ondersteunen, onderwijs gaat door, al is het op afstand. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Monique Planting, teamleider 
Frans Klaassen, teamleider a.i. 


