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Beste   ouders/   verzorgers,  

Aangezien   “Corona   nog   niet   klaar   is   met   ons”   zullen   we   ons   gezamenlijk   voor   moeten   bereiden   op  
verschillende   situa�es.   Zoals   u   in   de   media   al   veelvuldig   hoort,   wordt   het   voor   de   scholen   een   hele  
uitdaging   om   te   voorkomen   dat   er   groepen   naar   huis   gestuurd   moeten   worden.   Wanneer   een  
leerkracht   kampt   met   verkoudheidsklachten   blij�   zij   thuis   in   afwach�ng   om   getest   te   worden.    De  
normale   coronatestroute   via   de   GGD   duurt   lang.   Een   leerkracht   die   zich   wil   laten   testen,   moet   soms  
48   uur   wachten.   Daar   komt   de   wach�jd   totdat   zij   de   uitslag   hee�   nog   eens   bovenop.   Al   die   �jd  
kunnen   leerkrachten   niet   werken.    Wij   proberen   dan   een   invaller   te   vinden   maar   ook   deze   worden  
steeds   schaarser   en   momenteel   is   de   invalpool   leeg.  
Helaas   hebben   ook   wij   vandaag   een   groep   naar   huis   moeten   sturen,   juf   Inger   is   gisteren   getest   en  
wacht   nog   op   de   uitslag.  
Dit   geldt   natuurlijk   ook   voor   u   als   ouder   wanneer   u   een   coronatest   aanvraagt.   Wij   willen   u   vragen   om  
ons   op   de   hoogte   te   houden   wanneer   er   iemand   in   uw   gezin   klachten   hee�,   getest   wordt   en  
vervolgens   een   uitslag   krijgt.   Wanneer   u   in   afwach�ng   bent   van   een   test,   houdt   u   uw   kind(eren)   thuis  
tot   aan   de   uitslag   van   de   test.   Wij   hebben   nauw   contact   met   de   GGD   en   volgen   hun   adviezen   hoe   te  
handelen   op,   voor   een   ieders   veiligheid.  
Om   open   te   blijven   en   het   onderwijs   op   peil   te   houden   zullen   wij   met   u   als   ouder   meer   moeten  
samenwerken   dan   ooit.   Iets   wat   we   lang   niet   al�jd   gewend   zijn   op   afstand.   Alleen   als   dit   lukt,    kunnen  
we   een   nieuwe   slui�ng   van   de   school   voorkomen.  

Afstandsonderwijs  
Achter   de   schermen   zijn   wij   al   druk   bezig   om   ons   onderwijs   goed   voor   te   bereiden   op   een   scenario  
dat   één   of   meerdere   groepen   weer   langer   thuis   komen   te   zi�en,   zodat   wij   straks   niet   voor  
verrassingen   komen   te   staan.   Tijdens   de   lessen   op   school   blijven   wij   regelma�g   Google   Classroom  
gebruiken   zodat   de   kinderen   hier   vaardig   in   blijven.   Zodra   leerlingen   in   thuisquarantaine    komen   te  
zi�en,   kunnen   zij   weer   in   Google   Classroom   aan   de   slag.   Wij   houden   dan   op   afstand   vinger   aan   de  
pols   en   geven   de   leerlingen   feedback   op   hun   ingeleverde   opdrachten.   Kinderen   die   twee   of   drie  
dagen   thuis   zijn,   ontvangen   een   pakketje   schoolwerk   van   de   leerkracht.  

Communica�e   met   de   leerkracht  
Wij   begrijpen   dat   het   voor   u   soms   las�g   is   om   het   fysieke   contact   met   school/leerkracht   te   moeten  
missen.   De   leerkrachten   proberen   u   zoveel   mogelijk   op   de   hoogte   te   houden   via   Parro.   Het   is   daarom  
van   groot   belang   dat   u   voor   al   uw   kinderen   de   berichten   van   de   leerkracht   kunt   ontvangen.   Er   wordt  
namelijk   ook   via   Parro   doorgegeven   wanneer   de   groep   van   uw   kind   geen   schooldag   hee�   in   verband  
met   ziekte.   

Het   komt   nogwel   eens   voor   dat   er   problemen   zijn   met   het   ontvangen   van   berichten   via   Parro.   U   kunt  
dit   wellicht   zelf   oplossen   d.m.v.   onderstaande   �ps:  

 



● Wij   vragen   u   om   in   te   loggen   via    talk.parro.com .   U   kunt   hier   inloggen   met   de   bestaande  
Parro-inloggegevens.   
Zodra   u   bent   ingelogd,   helpen   we   u    in   Parro    verder   en   leggen   we   daar   uit   waar   en   hoe   u   in   de  
toekomst   kunt   gaan   inloggen.  

● Lukt   het   u   niet   om   in   te   loggen?   Dan   wordt   u   waarschijnlijk   verder   geholpen   met   de  
informa�e   in   dit   ar�kel:    hulp   bij   inlogproblemen  

● Blij�   u   toch   inlogproblemen   ervaren,   dan   kunt   u   een   melding   aanmaken   voor   support   (via  
Parro   of   via   een   mail   naar    support@parro.com ).   In   dat   geval   ontvangt    support    van   u   graag   het  
e-mailadres   waarmee   u   probeert   in   te   loggen.  

● Hee�   u   (voor   1   augustus   2020   al)   één   Parro   account   met   daarin   meerdere   kinderen   op  
verschillende    scholen?   In   dat   geval   vragen   we   u   zich   te   melden   middels   een   mail   naar  
support@parro.com .    Het   suppor�eam   helpt   u   verder.   

Voor   het   geval   dat   u   het   nog   niet   hee�   gedaan,   willen   wij   u   vragen   de   privacyvoorkeuren   voor   uw  
kind   door   te   geven   in   Parro.   Het   is   voor   de   leerkracht   dan   makkelijker   om   eens   een   filmpje   of   ander  
beeldmateriaal   door   te   sturen,   dit   in   verband   met   de   AVG   wetgeving.  

Dat   door   Corona   meer   vragen   leven   bij   ouders   begrijpen   we   en   we   willen   dan   ook   aangeven   dat  
een   gesprek   met   de   leerkracht   al�jd   mogelijk   is.   Dit   gesprek   kan   dan   via   Meet   of   telefonisch  
gehouden   worden.   Wij   blijven   voorzich�g   in   het   fysiek   binnen   laten   van   ouders.   We   hebben   helaas   al  
meerdere   ouders   die   posi�ef   zijn   getest.   De   kinderen   van   deze   ouders   zijn   uiteraard   thuis.   Voor   de  
veiligheid   van   ons   team   hopen   we   erop   te   kunnen   vertrouwen   dat   deze   kinderen   �jdens   de  
thuisquarantaine   niet   in   contact   komen   met   klasgenootjes   die   de   dag   erna   wél   naar   school   gaan.  

Verkeersveiligheid  
Meer   dan   ooit   is   de   verkeersveiligheid   een   belangrijk   aandachtspunt   omdat   veel   van   onze   leerlingen  
zelfstandig   naar   huis   gaan.   Door   de   1,5   meter   maatregel   staan   er   ook   veel   ouders   aan   de   andere   kant  
van   de   straat.   Helaas   komt   het   regelma�g   voor   dat   auto’s   hier   te   hard   rijden.   In   de   MR   vergadering  
werd   het   idee   geopperd   om   met   vrijwillige   ouders   de   verkeersveiligheid   te   regelen.   Bent   u   bereid   om  
na   school�jd   (   één   of   meerdere   dagen)   erop   toe   te   zien   dat   onze   leerlingen   veilig   kunnen   oversteken?  
Meld   u   dan   aan   via    info@debronsoest.nl  
De   �jdsinvestering   betre�   een   half   uur   per   dag   en   vooralsnog   geldt   dit   tot   de   herfstvakan�e.   Daarna  
zullen   wij   opnieuw   bekijken   of   gespreide   school�jden   nog   wenselijk   zijn.  
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