Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

25 januari 2021

Betreft: coronavirus update
Beste ouder,
Recentelijk heeft het kabinet bekendgemaakt dat de sluiting van de kinderopvang en het onderwijs is
verlengd tot en met 7 februari a.s. Het is op dit moment nog ongewis wat er daarna gaat gebeuren. Met het
vaccin gloort er licht aan het einde van de tunnel, maar tegelijkertijd baart de Britse variant extra zorgen.
We kunnen niet anders doen dan hopen dat het tij spoedig keert en dat we de kinderen snel weer ‘live’
kunnen ontvangen op onze kindcentra. Daar kijken we enorm naar uit.
Allereerst wil ik u als ouder complimenteren. Het is geen gemakkelijke opgave om naast uw dagelijkse werk
uw kind(eren) te ondersteunen. Dat vergt geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen. Ook onze
medewerkers verdienen een compliment. Zij staan voor de uitdaging om ‘hun’ kinderen op afstand te
begeleiden, soms in combinatie met de zorg voor hun eigen kinderen, en tegelijkertijd de noodopvang
draaiende te houden. Dat vergt enorme veerkracht en flexibiliteit. Onze missie dat kinderen ontwikkelrecht
hebben, maken we nu meer dan ooit waar. Met elkaar zetten we ons in om kinderen ook in deze
bijzondere tijd het beste te bieden. Daarbij spelen onze kernwaarden ‘Samen’ en ‘Persoonlijke aandacht’
een belangrijke rol. PIT is blij met de samenwerking tussen ouders en kindcentra. U spant zich in om uw
kind(eren) thuis te begeleiden en de collega’s op de kindcentra helpen de kinderen op afstand zich zo goed
mogelijk verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij noodopvang aan kinderen van ouders die het echt
niet anders kunnen organiseren omdat ze een cruciaal beroep hebben. Zo proberen we samen de gevolgen
van de pandemie het hoofd te bieden.
Heeft u een kind dat onderwijs bij ons volgt? Dan zijn onderstaande aandachtspunten belangrijk voor u.
Toetsen en advies
Ondanks het feit dat we kinderen nu niet toetsen, houden we hun ontwikkeling nauwlettend in de gaten.
Dat is onze prioriteit. Zodra er weer een mogelijkheid is om uw kind op een manier zoals dat in het verleden
gebruikelijk was te testen, hoort u dat van ons. Als ouder van een kind in groep 8 vraagt u zich misschien af
hoe het gaat met de eindtoets en het advies voor het vervolgonderwijs. Het meest actuele bericht is dat de
eindtoets groep 8 gewoon doorgaat. Het gaat dan om een momentopname, dus wij hechten daar niet het
allergrootste belang aan. Het zijn immers niet alleen de prestaties in groep 8 en tijdens de eindtoets die ons
advies bepalen, het gaat vooral om de ontwikkeling van een kind door de jaren heen. Het kan zo zijn dat er
zorgen zijn over een specifiek onderdeel in de ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat dit een passend advies
niet in de weg mag staan. Afspraak met de scholen voor voortgezet onderwijs is dat wij eventuele
zorgpunten communiceren bij de verwijzing zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Officieel moeten
de adviezen voor 1 maart a.s. binnen zijn, maar in samenspraak met het voortgezet onderwijs is deze
termijn met een maand verlengd zodat we de hele maand maart hier nog voor hebben.

Calamiteiten- en administratiedagen
Onze kindcentra hebben ook zogenoemde administratiedagen. Dit zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn
en onze collega's administratie verwerken of noodzakelijk overleg voeren. Het kan zijn dat we deze dagen
verplaatsen. U krijgt hier tijdig bericht over. De calamiteitendagen op 25 mei en 16 juli a.s. zijn dit jaar
onderwijsdagen. Uw kind heeft veel onderwijstijd gemist en met het bieden van regulier onderwijs op deze
dagen hopen we iets daarvan te compenseren.
Rapport
Ook de rapporten staan in deze bijzondere tijd in een ander daglicht. Het moment waarop uw kind een
rapport ontvangt zal via uw kindcentrum met u worden gecommuniceerd.
Vragen?
Heeft u vragen of is er een noodsituatie met betrekking tot de opvang en/of het onderwijs van uw kind?
Aarzel dan niet contact op te nemen met de pedagogisch medewerker, leerkracht of leidinggevende van
uw kindcentrum. Voor zover dat binnen ons vermogen ligt, helpen wij u graag! Voor de nieuwste coronaontwikkelingen bij PIT kunt u ook onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus raadplegen. Hierop staan
naast de meest actuele informatie over het coronavirus diverse links naar pagina’s waarop u relevante
informatie kunt vinden.
Ik wens u de komende periode veel geduld, sterkte en vooral gezondheid toe. In de hoop op een spoedige
terugkeer naar ‘normaal’.
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra
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