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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

In de afgelopen anderhalve week is er op school en vanuit thuis door al het personeel hard gewerkt om 

in te spelen op alle ingrijpende veranderingen. 

In deze periode speelden we in op de vragen:  

Hoe organiseren we dingen, die we volgens vaste patronen op school doen, nu voor thuis? Hoe zorgen 

we ervoor dat alle gezinnen op de hoogte zijn van ‘leer- en maakstof’ en op welke wijze geven we hen de 

instructies? Wat is een realistische hoeveelheid werk voor de kinderen thuis? 
 

Op dit moment naderen we op een omslagpunt. Het is inmiddels vrij duidelijk dat we er rekening mee 

moeten houden dat de periode van thuiswerk langer zal duren (al is nog niets zeker). Wij gebruiken de 

komende week al om ons op deze periode te richten. 

Inmiddels hebben we veel contact gehad met gezinnen en zijn er veel signalen opgevangen. Al deze 

informatie gebruiken we nu om de volgende fase vorm te geven. 

Vragen die nu een rol spelen zijn:  

Hoe beheersbaar houden we het mailverkeer met de gezinnen? Hoe kunnen we dingen schoolbreed voor 

gezinnen eenduidiger maken? Hoe kunnen we ouder(s) meer ontlasten? Hoe kunnen we meer 

differentiëren (gezinnen waar het teveel is en gezinnen waar kinderen meer nodig hebben)? Hoe kunnen 

we als school passende begeleiding bieden aan kinderen met extra begeleidingsbehoefte? Welke andere 

middelen willen en kunnen we inzetten om lesstof uit te leggen? 
 

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat we nu vooral denken vanuit de vraag: Hoe blijft het voor gezinnen 

haalbaar op langere termijn en wat kunnen we als school voor de gezinnen betekenen? 
 

We willen u als ouder(s) en verzorger(s) hartelijk bedanken voor de inzet die er is om alles zo goed mogelijk 

te doen! 

Vanaf deze plaats wil ik ook onze teamleiders hartelijk bedanken. Ze steunen mij intensief in de drukke 

en stormachtige tijd die we doormaken. Dagelijks moeten er besluiten worden genomen en acties worden 

uitgezet.  

Ook aan de leerkrachten en het ondersteunend personeel een woord van dank. Zij moesten in korte tijd 

omschakelen naar totaal andere vormen van begeleiding en werkinvulling. 

We kunnen wel samenvatten dat het een zoektocht is voor allemaal! 
 

Onderstaand nog wat dingen die we met u willen delen: 
 

1. Donderdagavond 26 maart zal, in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland – 

Gerbrandyweg, een bidstond gehouden worden die geleid wordt door Ds. A. Geuze. Deze dienst 

is zonder inlogcode te beluisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/928-Gereformeerde-

Gemeente-in-Nederland-te-Gouda-Gerbrandyweg. 

2. Op dit moment wordt op de website van onze school een map voorbereid waar schoolbreed en 

bouw- en groepsgericht nieuws op kan worden geplaatst. Wij selecteren voor u nuttige sites, tips 

en ideeën. Op deze wijze voorkomen we dat u steeds losse mails ontvangt en kunt u toch naar 

eigen behoefte informatie raadplegen. 

Er komt ook een Nieuwsbrief op te staan van ons begeleidingscentrum; het Ds. G.H. 

Kerstencentrum.  

3. Plan ruime tijd in voor ‘rustige’ gezinsmomenten. Doe ook dingen leeftijd-doorbekend met elkaar. 

Denk aan knutselen en spelletjes. Hanteer wel zoveel mogelijk regelmaat.  
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4. We horen regelmatig terug dat het echt pittig kan zijn in de gezinnen. Doe wat lukt en werk niet 

boven uw vermogen!  

Wacht ook niet met contact opnemen met de juf of meester vanuit de gedachte dat u of uw kind 

‘zeurt’. Een contactmoment met meester of juf door uw kind geeft u de gelegenheid om even los 

te kunnen laten en het kind om weer even door te gaan. 
 

Laten we met elkaar beseffen dat de omstandigheden ook vragen om bezinning. Alles staat in deze tijd in 

het teken van doelen halen; streven; vooruit; zo goed mogelijk; etc… 

Natuurlijk is het belangrijk dat uw kind(eren) nuttig werk doe(t)n en hun best doen om het programma te 

vervolgen… maar, misschien moeten we deze roepstem ook wel tot ons laten doordringen en onze pas 

eens wat in houden… 
 

 

 

Gezamenlijke oproep school en kerkelijke hulpverlening 
 

Iedereen beseft dat het, naast de indringende roepstem die uitgaat van de Corona-epidemie, ook een tijd 

is waar zorgen zich kunnen 'opstapelen' in gezinnen. 

Soms blijven die (opstapeling van) zorgen voor anderen onbekend en wordt er heel wat afgeworsteld. 

Zeker niet in het minst nu uw kind(eren) thuis zijn en begeleiding ook op het gebied van leer- en maakwerk 

uw aandacht vraagt. 

In deze moeilijke tijd is het belangrijk om krachten te bundelen. Als school hebben we daarom contact 

gehad met de kerkelijke hulpverleningsorganisaties van de drie Gereformeerde Gemeenten (in 

Nederland) in Gouda. 

Samen met hen doen we de oproep om, al begrijpen we dat het met schroom kan zijn, uw zorgen te delen. 

We kunnen dan kijken of er mogelijkheden zijn om een stukje van deze zorg van u te kunnen overnemen. 

Het is geheel aan u met wie u contact opneemt. Degene die u belt of mailt zal samen met u en de 

betrokken hulpverlening afstemmen wie het meest gepaste hulp kan bieden.  

Deze oproep is ook voor hen die niet bij genoemde kerken zijn aangesloten. Ook voor hen proberen we 

een passende oplossing te bieden. 
 

U kunt contact opnemen met: 

De Graaf Jan van Nassauschool: 0182-512 691 (vragen naar M.J. Visser) 

De kerkelijke hulpverlening GG: kerkelijkehulp@gergemgouda.nl 

De kerkelijke hulpverlening GGiN-Stationsplein: 06-112 13 882 

De kerkelijke hulpverlening GGiN-Gerbrandyweg: 06-107 66 281 of khv.ggin.gouda@gmail.com 
 

 

 

Nogmaals wil ik benadrukken dat tot op heden samenbinding ervaren mag worden. Het doet erg goed dat 

er zoveel waardering wordt uitgesproken. Maar, schroom ook niet om vragen die er bij u leven te blijven 

stellen. Zoals al vaker gezegd… als we iets niet weten kunnen we er ook niets mee doen! 

Ik sluit af met het gebed uit Psalm 71:2 

“Wees mij een rots, om in te wonen; 

Een schuilplaats, waar mijn hart 

Steeds toevlucht vind' in smart.” 
 

Hem hebben we nodig in alles! Sterkte en Gods onmisbare zegen gewenst. 
 

Een hartelijke groet namens allen, 

M.J. Visser 
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