
 

 

 

Extra nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief versturen we extra in 

verband met enkele berichtgevingen rondom 

het sluiten van de scholen door het 

coronavirus.  

 

Bedankt 

Voor alle mails, appjes, telefoontjes met 

bedankjes en de waardering voor alles wat op 

poten gezet worden. 

Namens het team: dat doet goed! 

Tegelijkertijd beseffen we ons erg goed dat wij 

niet de enigen zijn die een stap harder lopen. 

Dat geldt voor meerdere beroepsgroepen, 

maar ook voor de gezinnen thuis. We denken 

aan jullie en bidden voor jullie.  

 

Feedback 

Voor ons een vreemde en onwennige periode. 

Wel druk aan het werk voor de kinderen, maar 

er zijn helemaal geen kinderen. Onderwijs op 

afstand. We beseffen dat er een 

verantwoording op jullie schouders rust. 

Daarbij willen we jullie zo graag helpen. Het zit 

in ons bloed om het optimale uit kinderen te 

halen. Om samen met jullie te zoeken naar wat 

het beste is voor jullie kinderen. Graag willen 

we van jullie feedback hoe we nog beter af 

kunnen stemmen op het afstandsonderwijs. 

Hebben jullie tips (tops mag natuurlijk ook), 

geef ze aan ons door. We gaan kijken of we er 

rekening mee kunnen houden in de komende 

periode. Je kunt de feedback mailen naar: 

directie.appelgaard@hsn-scholen.nl  

 

Bericht vanuit het crisisteam 

Binnen de HSN is vorige week vrijdag een 

crisisteam geformeerd. In dit crisisteam nemen 

de algemeen directeur, twee directeuren en de 

bovenschools ICT-er plaats. Vanuit dit team 

wordt regelmatig de situatie besproken en 

worden waar nodig HSN-brede lijnen uitgezet. 

Onderstaand vindt u vanuit dit crisisteam een 

bericht: 

 

Bericht van het corona crisisteam – 19 maart 

2020 

In deze eerste week waarin de scholen 
gesloten zijn is door onze medewerkers en 
directie met veel energie en creativiteit 
gewerkt aan onze twee hoofdtaken: 

1. Het bieden van onderwijs op afstand 
en het onderhouden van contact met 
kinderen en hun ouders hierover. 

2. Het bieden van opvang aan (gezonde) 
kinderen waarvan één van de ouders 
werkzaam is in een cruciale 
beroepsgroep en zij zelf niet in opvang 
kunnen voorzien.  

Onderwijs op afstand 
De leerkrachten houden contact met u over 
het onderwijs aan uw kind. We realiseren ons 
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Stilte… 
Stilte… stilte in school, geen kinderen om ons heen. Een vreemde gewaarwording. Het 
is een vreemde tijd waarin we nu leven. Ineens lijkt alles onzeker. Wanneer kunnen we 
weer naar school? Wanneer kunnen we weer sporten? Wanneer mogen papa en mama 
weer werken? Wordt ik ziek? En wat dan? Die onzekerheid is ook te zien in de 
supermarkten. Mensen zijn op zoek naar zekerheid en kopen voor een deel hun 
zekerheid met de bevoorrading van eerste levensbehoeften. Over eerste 
levensbehoeften gesproken. In alle onzekerheid en stilte, blijft er een grote zekerheid 
bestaan: God, onze Vader. We leven in stilte toe naar Pasen, naar het feest van de 
overwinning. God is sterker dan de dood. Ja, Hij is ook sterker dan het coronavirus. Dat 
is één ding wat zeker is! 
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dat deze situatie in een aantal gevallen verre 
van ideaal is en veel van u vraagt. Het is echter 
het beste wat we kunnen doen in deze 
omstandigheden. Leerkrachten worden 
opgeroepen om in lijn met de landelijke 
maatregelen zoveel mogelijk thuis te werken 
en waar nodig beschikbaar te zijn voor opvang. 
 
Opvang 
In de komende periode willen we naar 
vermogen ons inzetten om opvang te bieden 
aan kinderen  

- waarvan één van de ouders werkzaam 
is in een cruciale beroepsgroep;  

- zij zelf niet in opvang kunnen voorzien;  
- die gezond zijn en geen griep- of 

verkoudheidverschijnselen vertonen. 
 
Heeft u voor volgende week behoefte aan 
opvang en voldoet u aan bovenstaande 
voorwaarden dan kunt contact leggen met de 
directeur van uw school. Graag uiterlijk voor 
vrijdag 20 maart 15.00 u.  
 
Eindtoets vervalt 
Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de 
scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen 
bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het 
primair onderwijs ligt op dit moment bij de 
opvang van leerlingen en de organisatie van 
onderwijs op afstand, aldus de minister in een 
nieuwsbericht en een brief aan de Tweede 
Kamer. 
 
De landelijke maatregelen hebben als doel dat 
zo min mogelijk ernstig ziek worden en 
tegelijkertijd dat zoveel mogelijk mensen 
immuun worden voor de ziekte. Het is nog niet 

bekend hoel ang dit zal duren en hoelang de 
maatregelen van kracht zijn. We hopen dat de 
situatie snel verbetert en de kinderen weer 
naar school kunnen. Tegelijk bereiden we ons 
voor op een langere periode van sluiting en 
onderwijs op afstand. We zijn blij en dankbaar 
met alle begrip, vertrouwen en waardering die 
onze medewerkers deze week ontvingen.  
 
We hopen en bidden dat we als HSN 
gemeenschap met elkaar deze periode goed 
doorkomen en dat we de kracht en flexibiliteit 
ontvangen om op lastige momenten vol te 
houden en de situatie te aanvaarden. Laten we 
vertrouwen op onze Hemelse Vader en oog 
houden voor elkaar. 
 
Hartelijke groet, 
 
Marco van der Zwaard 
Algemeen directeur – corona crisisteam HSN 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fministeries%2Fministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap%2Fnieuws%2F2020%2F03%2F18%2Fgeen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar&data=01%7C01%7Cdirectie%40hsn-scholen.nl%7Caef32c3b209e43a0fe0808d7cb6748ca%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1&sdata=pMqdn7gYAnBi%2Blzu8mrMz%2FogfoTtWoVcDCkifRDAeWM%3D&reserved=0

