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Betreft: onderwijs op afstand 

 

 

Beste ouders en/of verzorgenden, 

 

De scholen van CPOW-MOP zijn net als alle andere scholen in Nederland gesloten tot 6 

april. Een noodzakelijke maatregel, waar wij uiteraard zo goed mogelijk mee om zullen gaan. 

Wij streven er naar het onderwijsproces van onze leerlingen zo veel mogelijk te continueren 

door onderwijs op afstand te organiseren.  

Vandaag zijn de directeuren en het bestuur van CPOW en MOP bij elkaar gekomen om 

beslissingen te nemen hierover. Morgen, dinsdag 17 maart, hebben de individuele 

schoolteams nodig om dit verder uit te werken.  

Dit betekent dat uw kind deze week een onderwijsprogramma op afstand aangeboden krijgt. 

Per school ziet dit er anders uit en wordt dit anders georganiseerd, passend bij de leerlingen, 

het onderwijsconcept en het team van de school. De kinderen van ouders in vitale beroepen 

waarvoor geen andere opvangmogelijkheden zijn, volgen in de basis dit zelfde programma. 

Zij worden apart geïnformeerd. 

U zult begrijpen dat onderwijs op afstand naast mogelijkheden ook uitdagingen kent. Er 

wordt een groot beroep gedaan op het zelfstandig verwerken van leerstof door kinderen. En 

er wordt ook een beroep op u gedaan als ouder/verzorgende om uw kind te begeleiden daar 

waar mogelijk. Binnen onze scholen wordt er gelukkig al volop gewerkt met diverse ICT 

toepassingen die onderwijs op afstand mede mogelijk maken. Hier doen we in deze situatie 

ons voordeel mee.   

U ontvangt z.s.m. informatie van uw eigen school over de concrete invulling en wat er de 

komende periode van u en van uw kind(eren) verwacht wordt. En bij wie u terecht kan voor 

vragen.   

Onze leerkrachten, ondersteunend personeel en directeuren zetten zich volop in om de 

komende drie weken goed te laten verlopen. We rekenen op uw begrip en medewerking bij 

afwegingen en beslissingen die zij moeten maken in deze periode.  

We hopen u over enige tijd, gezond en wel, weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het calamiteitenteam 

  

 

 

 


