Aan de ouder(s) /verzorger(s) van
alle leerlingen op De Evenaar en het Expertisecentrum

Nieuwegein, 14 januari 2021
Betreft: voortgang onderwijs

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Natuurlijk hebt u dinsdag ook allemaal gehoord dat we jammer genoeg nog niet open mogen als
scholen. Dit betekent dat het thuisonderwijs ook in de volgende week wordt voortgezet.
We hopen snel te horen dat het op 25 januari wel vertrouwd is om deuren van De Evenaar weer open
te zetten voor alle leerlingen. We volgen het nieuws hierover en berichten u zo gauw we weten wat de
mogelijkheden zijn.
Gedurende de periode die de overheid aangeeft, verzorgt SBO De Evenaar op onderstaande wijze
het thuisonderwijs.
•
•
•
•
•

Leerkrachten zijn, per mail, dagelijks bereikbaar. De leerling of ouder(s)/verzorger(s) kunnen
contact opnemen via het groepsmailadres.
(bijvoorbeeld groen2@sbo-evenaar.nl of wolkenblauw4@sbo-evenaar.nl)
Leerkrachten hebben 2x per week contact, dit kunnen instructiemomenten zijn en/of contact
om te horen over hoe het gaat met de leerling.
Tijdens de aangegeven periode wordt er voor iedere leerling een week- en/of dagrooster gemaakt en schoolwerk verzorgd.
De Evenaar verzorgt ICT-middelen om thuisonderwijs voor de leerlingen mogelijk te maken.
De Evenaar is dagelijks telefonisch bereikbaar:
maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 uur tot 16.30 uur en op woensdag en
vrijdag van 8.15 uur tot 13.00 uur.

Naast deze algemene punten zijn er per cluster specifieke afspraken:
Cluster Groen:
• Lesstof wordt aangeboden op niveau op Junior Einstein en/of Gynzy.
• Naast het algemene lesaanbod kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met leerlingen en/of groepjes leerlingen met een aangepast lesaanbod.
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Cluster Luchtblauw:
• Vanaf 18 januari zullen er dagelijks online instructiemomenten voor de schoolvakken zijn.
Hiervoor worden er instructiegroepen gemaakt, zoals dat ook op school gebeurt. We
verwachten dat uw kind aanwezig is tijdens deze online instructiemomenten. Als uw kind niet
aanwezig kunt zijn, dan moet u uw kind afmelden bij de leerkracht.
U ontvangt van de leerkracht meer informatie over de tijd, hoe in te loggen etc..
• Lesstof wordt aangeboden op niveau op Junior Einstein, Nieuwsbegrip en Squla.
• Naast het algemene lesaanbod kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met leerlingen en/of groepjes leerlingen met een aangepast lesaanbod.
Cluster Wolkenblauw:
• Vanaf 18 januari zullen er dagelijks online instructiemomenten voor de schoolvakken zijn.
Hiervoor worden er instructiegroepen worden gemaakt, zoals dat ook op school gebeurt. We
verwachten dat uw kind aanwezig is tijdens deze online instructiemomenten. Als uw kind niet
aanwezig kunt zijn, dan moet u uw kind afmelden bij de leerkracht.
U ontvangt van de leerkracht meer informatie over tijd, hoe in te loggen etc..
• Lesstof wordt aangeboden op niveau op Junior Einstein, Nieuwsbegrip en Groove me.
• Naast het algemene lesaanbod kunnen er individuele afspraken worden gemaakt met leerlingen en/of groepjes leerlingen met een aangepast lesaanbod.
Zowel de opvang van leerlingen van ouders met een vitaal beroep èn kwetsbare leerlingen loopt
gewoon door.
Wanneer u zorg hebt en deze wilt bespreken met Rosa Essens (schoolmaatschappelijk werk) of met
de adjunct van het cluster kunt u contact opnemen met de school (030-6048400).
Wij wensen u een goede tijd met veel doorzettingskracht.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Gonnie Boerma- Sijbrandij
Directeur/ bestuurder
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