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Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van SBO Aquamarijn
Leeuwarden, 13 januari 2021
Betreft: Verlengde sluiting van de school
Geachte ouders en verzorgers,
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan, maar gister heeft onze minister-president in een
persconferentie aangekondigd dat de huidige Lock-down voor een periode van drie weken is
verlengd. De scholen voor primair onderwijs, dus ook SBO Aquamarijn, wil men echter zo
spoedig mogelijk weer openen, maar pas op het moment dat er meer duidelijkheid is over
de Britse variant op het Corona-virus.
Dit betekent dat de het (speciaal) basisonderwijs eerst gesloten zal blijven tot 25 januari
2021. Mocht uit onderzoek blijken dat de Britse variant ook voor de basisschoolkinderen een
risico vormt dan kan het zijn dat er alsnog wordt besloten om de scholen nog langer dicht te
houden. Voor nu is er dus zicht op het heropenen van de school op 25 januari a.s.
Graag wil ik u met deze brief informeren over een aantal zaken die voor u van belang zijn.
Helaas is dit best veel informatie en is het veel tekst, waarvoor op voorhand mijn excuses,
maar wij vinden het belangrijk om u goed en gedegen hierover te informeren.
Tot 25 januari a.s. zullen we als SBO Aquamarijn nog onderwijs op afstand verzorgen. We
begrijpen als school heel goed dat dit niet altijd even makkelijk is. Het vraagt veel van u als
ouders/verzorgers en we proberen daar als school zo goed mogelijk onze taken in te doen en
de leerlingen zoveel mogelijk de nodige ondersteuning te bieden. Echter onderwijs op
afstand is geen fysiek onderwijs en kent dus helaas ook haar beperkingen. Samen is hierin
wel erg belangrijk en we doen dan ook alles binnen onze mogelijkheden om dit samen met u
te doen. Een groot compliment aan u als ouders/verzorgers voor de manier waarop u
invulling geeft aan het onderwijs aan uw kind.
Een belangrijke aanvulling op ons afstandsonderwijs en de ondersteuning is het gebruik van
MS Teams, waarmee we via beeldverbinding in contact staan met de leerlingen. Iedere
bouw gaat hiervan gebruik maken en de leerkrachten zullen u verder informeren over wat
dit voor uw kind(eren) betekent.

Hoewel we allemaal ons uiterste best doen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten
gaan is er ook de vraag in hoeverre onze leerlingen door deze Lock-down een achterstand in
hun ontwikkeling oplopen. In de eerste Lock-down heeft dit al onze specifieke aandacht
gehad en ook nu houden we nauwlettend in de gaten waar eventueel sprake is van risico’s.
Op basis van deze gegevens, maar ook op basis van het overleg met de overheid, de
onderwijssector en het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe we deze eventuele risico’s
kunnen opvangen en/of wegnemen.
Naast het onderwijs op afstand verzorgen we als school ook de noodopvang aan alleen de
leerlingen met ouder(s) in vitale beroepen en aan leerlingen die worden geduid als
kwetsbare leerlingen. Op dit moment hebben we een groot aantal leerlingen in de opvang
en we bemerken dat hier ook nog steeds vraag naar is. Hoewel we iedere leerling die
hiervoor in aanmerking komt uiteraard een plek willen geven op onze opvang, merken we
ook dat we tegen de grenzen van ons kunnen dreigen aan te lopen. We hebben helaas
slechts een beperkte personele bezetting om de opvanggroepen verantwoord te kunnen
bemensen. Dit mede omdat de leerkrachten hun onderwijs op afstand moeten verzorgen.
Daarom onze dringende oproep om alleen leerlingen aan te melden voor de opvang als dit
ook echt noodzakelijk is. En sowieso komen alleen leerlingen in aanmerking voor opvang die
volgens de overheidsregels tot de eerdergenoemde doelgroepen behoren.
Daar waar u zelf mogelijkheden heeft om uw kind op te vangen, vragen wij u nadrukkelijk
om dit ook zelf te doen. Hierdoor ontstaat er dan wellicht weer ruimte om een leerling, waar
het op dat moment echt noodzaak is, op te vangen. We moeten er namelijk niet aan denken
dat we leerlingen zouden moeten weigeren op de opvang omdat we hier geen plek meer
voor hebben.
Ook willen wij u graag nog informeren over het feit dat ook in de opvang wordt gewerkt
vanuit het principe onderwijs op afstand. Leerlingen in de opvang krijgen hetzelfde aanbod
onderwijs als de leerlingen die thuis zijn. Ook voor wat betreft de begeleiding van het
onderwijs is dit beperkt(er) omdat er meerdere leerlingen in de groepen zitten, die ieder
met hun eigen taken bezig zijn. We proberen hier natuurlijk zo goed mogelijk invulling aan te
geven.
Tot slot, in de jaarkalender staat benoemd dat 25 januari 2021 een lesvrije dag is. Dit zou
betekenen dat, als de school weer open mag op 25 januari, dit meteen weer een vrije dag
zou zijn. Dit gaan we niet doen. Mocht het zo zijn dat de school inderdaad weer open kan
dan zal dit geen lesvrije dag zijn en zullen we daadwerkelijk op de 25 e weer starten en
kunnen de kinderen dus vanaf maandag naar school.
Nogmaals onze dank voor al uw inzet. We hopen van harte dat we in gezamenlijkheid het
onderwijs op afstand op een goede manier kunnen blijven voortzetten. Dit in de hoop dat de
school daadwerkelijk weer haar deuren kan openen op 25 januari a.s.
Ik vertrouw erop u hiermee eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
J.N. Teerenstra
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn

