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Leeuwarden, 19 maart 2020 
 
 
 
 
 
Betreft: Hoe werkt dat dan? 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van SBO Aquamarijn, 
 
 
 
En dan heeft u opeens uw (pleeg)kind(eren) thuis, bezig met onderwijs. Onderwijs op afstand vraagt 
niet alleen veel van de leerlingen, maar ook van u als ouder/verzorger. U ontvangt de berichten, het 
dagprogramma, het huiswerk en geeft bij uw kind aan wat er moet gebeuren. 
 
Dat hetgeen wat er moet gebeuren allemaal niet vanzelfsprekend ook gebeurt, is iets dat wij in de 
schoolsituatie regelmatig tegen komen. Het is niet altijd even makkelijk om de leerlingen goed aan 
het werk te krijgen. Wij weten dat het soms “even niet lukt”. Het is belangrijk om te weten dat er 
soms ook even ruimte nodig is om weer aan het werk te kunnen. Even pauze, even wat anders maar 
niet vergeten dat er nog wel iets op je wacht. 
 
Help, ik “moet” 
De dagprogramma’s worden bewust heel divers opgebouwd. We proberen de leerlingen juist erg te 
stimuleren en te motiveren om iets te doen. Het is beter om iets te doen wat je kan en leuk lijkt dan 
iets te doen waarvan gezegd wordt dat het MOET. Als het toch even niet lukt in de thuissituatie, is 
dat niet meteen heel erg, we snappen dat het kan gebeuren. Het kan helpen als de meester of juf 
dan even contact heeft. Als dat handig lijkt neem dan even via Parro of mail contact op met de 
leerkracht. De leerkracht kan dan een persoonlijk berichtje maken voor uw kind of even bellen. 
 
Beschikbaarheid 
De leerkrachten werken op hun vaste dagen en binnen de schooltijden hard aan het onderwijs op 
afstand. Als u hen een berichtje of mailtje stuurt, kunt u reactie verwachten binnen die tijden. Wel 
vragen we begrip voor het feit dat veel van onze leerkrachten zelf ook in de situatie zitten waarbij 
hun kind(eren) thuis zijn en ook zij de zorgen hebben zoals ieder ander. 
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Top gedaan! 
We zijn blij en trots op onze school en alle collega’s over hoe alles nu is geregeld. Alle leerlingen 
hebben de mogelijkheid om met het onderwijs of afstand bezig te zijn. Daar waar leerlingen geen 
digitale mogelijkheden hadden, hebben we gezorgd voor oplossingen. 
 
We willen toch ook even de complimenten geven, aan u en de kinderen, voor hoe het over het 
algemeen gaat. Veel kinderen zijn druk bezig met de dagprogramma’s. De leerkrachten ontvangen 
mooie reacties en foto’s van werkjes en opdrachten. Geweldig! 
 
Zorgen? 
Het zorgteam van SBO Aquamarijn blijft betrokken bij alles wat er gebeurt. Mocht u zorgen hebben 
die naar of aan hen gemeld moeten worden, kunt u dat doen via de leerkrachten of via de 
teamleiders. Als teamleiders zijn wij uiteraard per mail bereikbaar. Mocht u ergens tegen aan lopen 
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 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Monique Planting, teamleider 
Frans Klaassen, teamleider a.i. 


