
 

 

 

Haarlem, 22 april 2020 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Gisteren hebben wij van de overheid vernomen dat de scholen weer op halve kracht hun 
deuren voor de leerlingen mogen openen. Daar zijn wij heel blij mee want we missen onze 
leerlingen! 
  
Wel hebben we nog te maken met een aantal restricties. Hierbij volgen we de richtlijnen 
van RIVM en overheid. De kaders van het onderwijs zijn in deze richtlijnen geschetst, maar 
er is veel vrijheid aan de scholen gelaten om hieraan op een eigen manier invulling te 
geven. De teams van de scholen van Ithaka zullen ieder op voor hen passende wijze, in 
overleg met de MR, gaan bepalen hoe zij binnen deze richtlijnen willen handelen.  
Hierdoor kan het voorkomen dat onze scholen soms verschillend invulling gaan geven aan 
deze kaders, het is ook goed mogelijk dat leerlingen nog thuiswerk meekrijgen waarbij uw 
begeleiding gewenst is. De directie van uw school zal hierover zo snel mogelijk informatie 
geven. 
  
De bedoeling van de kaders van de overheid is om de logistiek rondom het halen en 
brengen van de leerlingen te verminderen. De verkeersdrukte neemt af en de mogelijkheid 
1,5 meter afstand van elkaar te houden wordt makkelijker naarmate er minder mensen op 
één plek zijn. Daarom verzoeken wij u om uw kind af te zetten bij het schoolplein en u zo 
min mogelijk op het schoolplein en in de gebouwen te begeven. Uw medewerking is hierin 
noodzakelijk. Op sommige scholen is de omgeving, de entree en het plein zo klein dat 1,5 
meter afstand houden erg ingewikkeld is. 
  
De kinderen hebben de afgelopen tijd op hun eigen manier beleefd. De één heeft het leren 
thuis goed op kunnen pakken, begeleid door ouders, de ander kostte dat meer moeite.  Als 
de kinderen weer op school komen, nemen we de tijd om te kijken wat de kinderen nu in 
hun ontwikkeling nodig hebben.  Wij willen u en uw kinderen op het hart drukken dat 
niemand gefaald heeft; iedereen heeft naar vermogen zijn/ haar best gedaan. We zijn 
allemaal geconfronteerd met een uitzonderlijke situatie. Daarom gaan wij ook niet uit van 
zogenaamde ‘leerachterstanden’. Dat zijn enkel gegevens ten opzichte van landelijke 
gemiddelden.  Bovendien zijn de scholen maar 6 weken dicht geweest en is er in die 
tussentijd afstandsonderwijs georganiseerd. We zien 11 mei als een nieuwe start in plaats 
van een moment om te kijken naar achterstand. Wel willen wij goed inzicht verkrijgen in 
hoe het met onze leerlingen gaat. Wij willen hen de tijd geven om weer te landen in de 
setting van school, elkaar te ontmoeten en weer een beetje te acclimatiseren. Daarna gaan 
de leerkrachten de stand van zaken op het gebied van taal en rekenen in kaart brengen. De 
timing en de wijze waarop zij dat doen laten wij ook aan de scholen zelf. De leerkrachten 
kunnen daarmee de draad en de volgorde van de leerlijnen weer oppakken en uitzetten tot 
aan de zomervakantie.   
 

Met vriendelijke groet, 

  

Marin van Wijnen 

Bestuurder 


