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Kinderen willen werken, net zoals ze willen eten. Om te
kunnen werken is geen moeite hen te veel.
Experimenteren, creëren, documenteren zijn voor hen
vanzelfsprekende activiteiten, zolang wij, in plaats van
daar aanmatigend dwars tegen in te gaan, ze maar
stimuleren.
Célestine Freinet

Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft,
Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien
we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze
website www.freinetschooldelft.nl.
In deze Freidag de volgende onderwerpen:
-

Thuisonderwijs tijdens lockdown
Personele zaken
Rapporten en rapportgesprekken
En na de lockdown?

Met een vriendelijke groet,
René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Tekst van Per uit de Violen (groep 3).

Thuisonderwijs tijdens lockdown
De lockdown gaat langer duren. Van enkele ouders ontvangen we suggesties wat we zouden kunnen
doen tijdens de lockdown. Deze suggesties proberen wij mee te nemen, maar dat kan niet altijd.
Sommige suggesties zijn bijvoorbeeld tegenstrijdig: een ouder wil graag dat de leerlingen verplicht in
de middag aan het onderwijs gaan, de andere ouder krijgt dat niet geregeld en wil dat niet.
Ook moeten we afwegingen maken. Extra activiteiten op school moeten altijd afgewogen worden
tegen de extra contactmomenten die we zoveel mogelijk moeten beperken tijdens de lockdown.
Komende week zal ik de MR enkele mogelijkheden voorleggen en kijken wat we kunnen doen nu de
lockdown langer aan houdt.
Een drietal ouders hadden mij nog een mail gestuurd en nog geen antwoord ontvangen. Dit weekend
volgt een reactie.
René

Personele zaken
Vanaf deze week werkt Ernst Jan van Leersum op maandag en
dinsdag op onze school. Ernst Jan werkt op de Parkschool (de
andere Freinetschool van Librijn). Hij blijft daar de komende tijd
twee dagen werken en komt tijdelijk twee dagen bij ons werken.
Tijdens de lockdownperiode werkt Ernst Jan op maandag bij de
Zonnebloemen. Op dinsdag werkt hij bij de noodopvang om met
name de leerlingen uit de bovenbouw extra aandacht te kunnen
geven.
Welkom Ernst Jan!
Omdat de lockdown nu verder verlengt wordt, wachten we niet langer met de inzet van personeel van
buiten de school. Milan (zie Freidag nr. 16) en Ernst Jan zijn dan ook deze week begonnen bij de
Zonnebloemen voor de vervanging van Maaike tijdens haar zwangerschapsverlof. Tessa blijft daarbij
betrokken, maar kan zich op deze manier ook weer beter richten op haar andere taken.
René

Rapporten en rapportgesprekken
De rapporten (groep 3 t/m 8) ontvangt u gewoon op de geplande datum van 5 februari. Deze keer
zullen ze digitaal verstuurd worden.
De oudergesprekken die gepland staan in de twee weken voor de voorjaarsvakantie, gaan ook gewoon
door. Deze zullen allemaal digitaal plaats vinden.
René

En na de lockdown?
Naar school - protocol
Het protocol dat landelijk is opgesteld door een aantal organisaties, zal waarschijnlijk aangepast gaan
worden voor de periode na de scholensluiting. Deze aanpassingen zal ik bekijken en vertalen naar de
Freinetschool. Ook zal ik het protocol van onze school uit vorig schooljaar helemaal doorlopen om te
zien of het goed is daar nog zaken in te wijzigen. Dit alles leg ik voor aan de MR. Het aangepaste
protocol zal ik via de Freidag met u communiceren.
Afgenomen kansengelijkheid
Er zijn kinderen die zich in deze periode van thuisonderwijs op cognitief gebied sneller ontwikkelen
dan op school. Hoe ga je dat straks vasthouden? Er zijn vooral ook kinderen die zich veel minder snel
ontwikkelen dan op school. Wat betekent dat straks voor hun kansen? En hoe zit het met de sociale
ontwikkeling en de persoonsontwikkeling?

Ik wacht het allemaal niet af. Ik ben mij ruim aan het oriënteren wat we de kinderen kunnen bieden
om de kansenongelijkheid terug te dringen, om hen kansen te bieden. Een ding is mij al wel duidelijk:
het zal per kind verschillen wat hij/zij nodig heeft. Maatwerk dus. Met verschillende gremia ga ik in
gesprek: de MR, het team, een landelijke denktank, andere schoolleiders, enzovoort. Natuurlijk ook
met u. Ik moet even kijken hoe ik dat het beste in het vat kan gieten. Voor nu alvast: heeft u ideeën
die u wilt delen met mij? Mail ze dan naar directie@freinetschooldelft.nl
Het doel is om straks goed voorbereid te zijn zodat we de kinderen een zo’n kansrijk mogelijke
toekomst kunnen bieden!
René

