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Geachte ouders en verzorgers,

Leerkrachten en ouders werken momenteel samen aan het vormgeven van onderwijs op
afstand, meestal thuis en waar mogelijk met gebruik van de computer.
Er is sinds vorige week heel veel gebeurd, waarvan je niet had bedacht dat het zou kunnen.
Er wordt door heel veel mensen enorm samengewerkt om alles geregeld te krijgen.
Leerkrachten en ouders werken samen waar mogelijk. Dat is indrukwekkend en we zijn u
dankbaar voor uw inzet en hulp.
Het is voor iedereen nieuw en onwennig, iedereen is onzeker, is aan het zoeken hoe dingen
nu moeten en mist de normale structuur en zekerheden.
Het kost tijd om gewend te raken aan deze situatie. Niet alleen onderwijs is anders, maar in
veel huishoudens moet iedereen thuis te werken. Deze situatie is nieuw voor ons allemaal
en het vraagt geduld en begrip ten opzichte van elkaar.
Het is vooral belangrijk goed met elkaar te blijven omgaan. Iedereen ervaart de spanning en
de onzekerheid en reageert daar anders op.
Thuis leren moet vooral ook leuk zijn, zodat het voor kinderen en ouders vol te houden is.
Voer de druk niet te veel op, verdeel het werk over de dag en wissel af met ontspanning,
even iets eten of buiten spelen. Wanneer u ziet dat uw kind afdwaalt, hangerig wordt of
onrustig, is het misschien een goed moment even wat anders te gaan doen.
Het helpt om een vast ritme af te spreken. Dit geeft steun en structuur en biedt ook weer
zicht op even ontspannen na het schoolwerk.
De nieuwe verhouding tussen ouder en kind, nu u als ouder ook een leerkrachtrol erbij heeft
gekregen, kan spanning en frictie opleveren. Dat is heel normaal. U bent meestal niet
opgeleid als leerkracht, moet ook uw eigen werk doen en dat combineren met het
draaiende houden van het huishouden. Kinderen merken de spanning, maken zich
misschien ook zorgen en missen hun vriendjes, de klas en de juf of meester.
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Als het even niet lukt, dan lukt het maar even niet. Dat is niet erg. Zoek samen ontspanning,
ga andere activiteiten doen en heb begrip voor elkaar. Later lukt het misschien weer wel.
Praat er met elkaar over hoe het gaat. En niet alleen hoe het leren gaat, maar ook hoe het
voelt om nu zo thuis te zijn. Het kan fijn zijn voor kinderen even hun verhaal kwijt te
kunnen. U hoeft niet overal een antwoord op te hebben. Luisteren en hoop en vertrouwen
geven door er te zijn, helpt al veel.
Mocht het helemaal niet lukken dan kunt u contact opnemen met school, zij kunnen u vast
helpen.
Het is vooral belangrijk dat kinderen het gevoel hebben thuis veilig te zijn, gehoord te
worden en troost te kunnen vinden. Dat is belangrijker dan dat alle schoolwerk af is.
Kinderen herinneren zich later vooral het gevoel van veiligheid en geborgenheid, of het
ontbreken daarvan. Het niveau van het schoolwerk dat thuis is gemaakt is later
waarschijnlijk geen herinnering.
Uiteindelijk is het welbevinden van uw kind het belangrijkst.
Het is onduidelijk hoelang dit nog duurt. Als het onderwijs thuis niet goed gaat, of de
spanningen te groot worden is het belangrijk om hulp te vragen. U kunt altijd de
leerkrachten vragen om tips en hulp. Ook wanneer de middelen thuis ontbreken om goed
onderwijs te kunnen volgen, kunt u dit bij de school aankaarten. Samen kan dan bekeken
worden hoe de ondersteuning beter kan en welke afspraken we daarover kunnen maken.
Heel veel sterkte de komende tijd, blijf gezond en help elkaar.

Met vriendelijke groet,

Mark Jager,
Bestuurder SKOVV.
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