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Het is nog steeds stil in school.....
Gisteravond luisterden we weer aandachtig naar de persconferentie. Wat Mark Rutte
en Hugo de Jonge ons vertelden, leek een soort herhaling te zijn van wat in de media
eigenlijk al werd voorgeleefd.
We hebben een verlenging van de lockdown afgekondigd gekregen. Nog 3 weken
gaan we door zoals we de afgelopen weken al deden.
Alhoewel? Er wordt verder onderzoek gedaan naar de Britse mutant van het virus en
de effecten voor het (basis-)onderwijs. Wat dit betekent voor heropening gaan we
binnenkort vast wel horen. Net zoals het mogelijk instellen van een avondklok.
Hoe dan ook is er voor ons volgende week niets nieuws aan de horizon te bespeuren
en gaan we op dezelfde voet voort.
Het nieuwe schema voor de noodopvang is opgesteld, de bezetting hiervoor is
geregeld en de kinderen gaan met de leerkrachten (en ouders/verzorg-ers) verder
met het afstandsleren. Het is niet anders...
En nóg een keer een herinnering
Hoewel ik vorige week dit berichtje ook al plaatste, doe ik dat deze week nóg eens.
Het maken van foto’s en/of filmpjes tijdens de digitale sessies is niet toegestaan.
(Hetzelfde geldt natuurlijk voor het plaatsen van opnames op sociale media en/of
doorsturen in familiaire-/kennissenkring).
Het is in strijd met de AVG-wet. Het is afgelopen week gebleken, dat ervan uit thuis
een check moet blijven worden uitgevoerd op het handelen van de kinderen op hun
sociale mediakanalen. Ik weet zeker, dat zij er geen enkele kwade bedoelingen mee
hebben, zij willen zonder twijfel aan anderen laten zien hoe leuk het is tijdens de
digitale sessies maar het kán en mag gewoon weg niet.
Dank voor de medewerking.
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