Nieuwsbrief 3 Lockdown
Na de kerstvakantie: Onderwijs op school voor kinderen met een
leerachterstand
Vrijdag 18-12-2020
Crescendo gaat open op 4 januari open voor kinderen waarvan wij vinden dat die het nodig hebben.
U ontvang VANDAAG per mail bericht van de leerkracht wanneer uw kind weer naar school mag komen. Deze
uitnodiging wordt per mail naar het mailadres gestuurd waarop u ook de nieuwsbrief ontvangt.
De beslissing om open te gaan voor deze leerlingen is genomen in overleg met de leerkrachten, het bestuur, de
onderwijsinspectie en gemeente Amsterdam. De redenen zijn:
• We hebben kinderen die geen laptop of tablet hebben. Ondanks dat de school alle aanwezige laptops heeft
meegegeven zijn er kinderen die geen onderwijs op afstand kunnen volgen;
• We hebben kinderen die niet rustig thuis kunnen werken, er is te weinig ruimte, privacy en rust om de
lesstof thuis te kunnen ontvangen en verwerken;
• Niet iedereen is handig genoeg met een computer om de lessen op afstand te kunnen volgen;
• Niet iedereen heeft iemand thuis of de directe omgeving die kan helpen bij vragen over
computervaardigheden.
We zijn woensdag 16 december, gestart met proefverbindingen. Gisteren, 17 december, was nog steeds meer dan
20% van alle leerlingen niet online geweest. In veel groepen kwamen we zelfs niet tot 50% deelname.
Bij de vorige lockdown in maart/april van dit jaar hebben onze kinderen onderwijsachterstanden opgelopen. De
achterstanden waren zo fors dat we nu nog bezig zijn deze weg te werken. We lopen een groot risico dat de
achterstanden weer op gaan lopen. Dit willen we niet! Daarom worden de leerlingen met onderwijsachterstand
uitgenodigd door hun leerkracht om de lessen op school te volgen.
Vanaf maandag 4 januari gaat de school om 8:15 uur open voor de leerlingen die een uitnodiging van hun leerkracht
ontvangen. De lessen starten, zoals gewoonlijk, om 8:30 op school.
Laptop of tablet van school geleend?
Leerlingen die een tablet of laptop van school hebben geleend nemen deze op 4 januari mee naar school en geven
deze terug aan de eigen groepsleerkracht.

Brief van het bestuur
In de bijlage vindt u een brief van het bestuur van basisschool Crescendo.
Namens het team van Crescendo wensen we jullie heel fijne dagen toe!
Met vriendelijke groet,
Frank Zopfi (directeur)
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