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Nieuwsbrief
Corona crisis en
thuisonderwijs

Herpositionering
De Huifkar

Het is momenteel een rare tijd vanwege de corona
crisis. Vanaf vorige week zijn de scholen dicht en
binnen zeer korte tijd moest het thuisonderwijs
gerealiseerd worden. Nadat de kaders waren
geschept is elk klassenteam druk aan de gang
gegaan om jullie als ouders/verzorgers te voorzien
van lessen, materialen, werkbladen, tips en links.
We hopen dat we jullie en de kinderen voldoende
kunnen bieden, maar willen jullie ook weer niet
overladen. Het is goed om hier het onderlinge
lijntje te hebben met de leerkracht. Richtlijn vanuit
school is om beschikbaar te zijn op Parro tussen
10 en 14 uur voor vragen en daarnaast in ieder
geval 1x per week telefonisch contact te hebben
met u of of wellicht uw eigen kind. Voorzie ons
gerust van feedback. We staan hier als team open
voor. Ook voor ons is dit een geheel nieuwe
situatie. Onze insteek is dat we hier samen uit
gaan komen.
Goed om te weten is dat de school op elke dag
open is. Enkele ouders zijn werkzaam binnen de
vitale beroepen en maken gebruik van de
opvangmogelijkheid die we bieden op school.
Daarnaast vinden we het onze maatschappelijke
opdracht om ook opvang te verzorgen voor die
leerlingen waarvan de thuissituatie zorgen baart.
Er kan contact opgenomen worden met school in
deze gevallen. We hopen dat u en uw familie in
goede gezondheid verkeert.
Mochten we als school iets kunnen betekenen dan
horen we dit graag.

Vorige week is er een brief meegegaan over
de herpositionering van De Huifkar.
De belangrijkste besluiten worden hier
nogmaals opgenoemd:

Geplande activiteiten
Voor alle activiteiten die gepland stonden in
deze periode wordt bekeken of deze verplaatst
kunnen worden. We wachten eerst de
nieuwsberichten af vanuit de overheid. We
weten dat er in ieder geval t/m 6 april van deze
huidige situatie sprake zal blijven. Bij
verandering hiervan zal er wederom een
nieuwsbrief uitgaan.

Bij de start van volgend schooljaar:
• vestigt De Huifkar zich als zelfstandige
school op de locatie van Onderwijscentrum
Het Roessingh
• ontstaat een nieuwe organisatorische
eenheid binnen Attendiz door
samenvoeging van de leerlingen van De
Huifkar en OCR ZML en ML. De leerlingen
worden bediend op uitstroomperspectief.
In totaliteit zal het leerlingaantal stijgen
naar circa 125 leerlingen.
• de ML leerlingen van het OCR worden
onderverdeeld in ZML De Huifkar en/of de
reguliere onderwijsstroom op het OCR.
De ML afdeling in de hoedanigheid zoals
deze nu is verdwijnt. De Commissie van
Begeleiding van het OCR brengt in kaart
waar leerlingen naar toe uitstromen
• starten we met
één gezamenlijke afdeling voor
kleuters waarbij we specifieke en
maximale ontwikkelingskansen bieden
• is er op het OCR mogelijkheid tot
Buitenschoolse Opvang
Het directe gevolg is dat er afscheid genomen
gaat worden van de locatie aan
de Keppelerdijk.
Op Onderwijscentrum Het Roessingh zien we
dat alle faciliteiten aanwezig zijn om goed
onderwijs te kunnen geven voor de
ZML doelgroep. Zowel praktisch en facilitair
als qua samenwerkingspartners gebruiken we
komende periode om zaken af te stemmen en
concreet te maken.

