Aan de ouders/verzorgers van de Ithaka scholen
Haarlem, 15 januari 2021
Beste ouders/ verzorgers,
Zoals we allemaal hebben kunnen vernemen, duren de Covid maatregelen helaas langer
dan verwacht, ook het onderwijs is tenminste een week langer gesloten. Wij houden
stilletjes rekening met nog een verlenging, ook al missen wij de leerlingen op school en
maken wij ons net als u zorgen over hun welzijn en ontwikkeling. Op school zijn, leren en
lekker spelen met andere kinderen is immers wat we kinderen het meeste gunnen!
Inmiddels begrepen we dat enkele ouders vragen hebben over het beleid dat de stichting
Ithaka voert met betrekking tot de COVID maatregelen. Om u wat inzage te geven in de
werkwijze van Ithaka en de vorming van beleid schrijf ik u deze brief.
De stichting volgt vanzelfsprekend het landelijk beleid en de adviezen van overheid, GGD en
PO-raad. Dit beleid geeft kaders aan onderwijs op afstand, maar laat ook ruimte voor eigen
inzicht. Binnen Ithaka wordt het algemene stichtingsbeleid ontwikkeld in samenwerking
met directeuren, kwaliteitsmedewerker en het bestuur (afkorting: MT) van onze dertien
scholen. We hebben bij aanvang van de eerste lockdown van de scholen, in het voorjaar
2020, met elkaar besloten dat iedere school de ruimte heeft om het afstandsonderwijs naar
eigen inzicht vorm te geven. Wel hebben we afgesproken dat elke directeur op
schoolniveau met de leerkrachten afspraken over het afstandsonderwijs maakt en hebben
we benadrukt dat we alles doen wat mogelijk is om de (brede) ontwikkeling van onze
kinderen te bevorderen. Dit betekent dat er grote verschillen zijn tussen de scholen in het
afstandsonderwijs, ook in het online onderwijs. Daarnaast hebben we met elkaar
afgesproken dat de directeur en de intern begeleider van iedere school samen met de
leerkrachten vaststellen welke leerlingen onder de categorie "kwetsbaar" vallen en dus,
volgens de regels, wel onderwijs op school krijgen. Dit doen zij op basis van de
onderwijsopbrengsten, kennis van de thuissituatie en de relatie met de leerling. De wijze
waarop deze leerlingen onderwijs op school krijgen kan per klas en per situatie verschillend
zijn. Samen met de leerlingen die op school komen voor noodopvang (vanwege de cruciale
beroepen van ouders) zijn er op enkele scholen best veel leerlingen aanwezig. De scholen
doen hun best om in deze situatie alle afstandsregels te bewaken.
Als gevolg van verandering en ontwikkeling van de lockdown regels bespreekt het MT
frequent het beleid, hierdoor kunnen er kleine wijzigingen optreden. Wij zijn, samen met
de gehele maatschappij, lerende in het omgaan met deze uitzonderlijke situatie.
Vriendelijke groet,

Marin van Wijnen
Bestuurder

