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Beste ouders, 

 

Allereerst nog de allerbeste wensen voor 2021! 

 

De eerste thuiswerk-week van dit nieuwe jaar zit er op. Althans…over een paar uurtjes dan.  

Gisteren las ik in de krant dat koning Willem-Alexander had gesproken met drie leerkrachten uit het 

basisonderwijs, onder wie een interne begeleider, over onder meer de effecten van onderwijs op 

afstand en de verhoogde werkdruk voor de leerkrachten. Over dit laatste gaat deze nieuwsbrief. 

 

Ik heb aan al onze leerkrachten afgelopen dinsdagmiddag gevraagd: “Hoe gaat het met je? En met 

de kinderen van je groep? Lukt het allemaal ‘n beetje?” 

Ja het lukt wel.  

Dat hoor ik van iedereen. Ik hoor ook -en dat maakt ons allen zeer blij- dat nagenoeg alle kinderen 

steeds online zijn wanneer het ook moet.  

Het online-lesgeven blijkt echter nog steeds, ook na de eerste opgedane ervaringen in het voorjaar 

van 2020, een geheel nieuwe manier van werken die ook zeer vermoeiend kan zijn. Want ga maar 

na: Ieder kind een goede wifi/internetverbinding, geen achtergrondgeluiden please.., microfoon uit, of 

juist aan als je wat wil zeggen, iets dat je wil laten zien als leerkracht maar niet iedereen kan het zien, 

vanwege een verkeerde instelling (van de laptop dan) en ga zo maar door. 

En je wil als leerkracht tóch ieder kind bereiken. Niet gemakkelijk hoor. 

Ook gisteravond bij Jinek werd er gesproken over het thuisonderwijs en wederom ging het over de 

leerkrachten, waarvoor met name Ronald Goedemondt zijn petje voor af nam en daar kon iedereen 

zich volledig in vinden. 

 

Ik wil graag een beroep doen op u als ouder.  

Zowel onze kinderen als u als ouders en wij als school staan allemaal onder de nodige druk, thuis en 

op (of voor) ons werk. Onze leerkrachten doen hun stinkende best om alles zo goed als mogelijk te 

laten verlopen. Ze weten ook dat ze ‘bekeken’ worden. Op school zitten ouders niet naast hun kind, 

de les te volgen. Thuis kan dat wel. Geen enkel probleem. Dat wordt het echter wel als een ouder 

zich bijvoorbeeld met de les gaat bemoeien. Of achteraf een oordeel erover uitspreekt. Ik zeg niet dat 

dit veel gebeurt. Integendeel. Maar ik hoor wel dát het her en der plaatsvindt. De impact die dat heeft 

is buitensporig hoog. Mijn verzoek is dan ook: Mochten er ouders zijn die vinden dat het anders zou 

moeten dan kunnen deze ouders dit aan mij laten weten via de mail.  

Ouders die echter van mening zijn dat het allemaal erg goed verloopt die kunnen dit rechtstreeks aan 

de leerkrachten laten weten. Overstelp ze gerust met uw complimenten, dat kunnen ze in deze pittige 

tijden goed gebruiken (en natuurlijk kunt u mij in de cc zetten, want denk maar niet dat mijn collega’s 

mij laten weten hoeveel complimenten ze krijgen…😉). 

Ik kijk uit naar de komende week/weken. Maar eerst weekend. Geniet er van! 

 

Hartelijke groet, 

 

Geert-Jan Wijgergangs 

Directeur OBS De Arcade 
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