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Aan: Ouders en/of verzorgers van leerlingen die een Conexus-school bezoeken   
Van: Jan Paul ten Brink, Voorzitter College van Bestuur a.i. Conexus   
  

Nijmegen, 3 april 2020  
  

Geachte ouders en/of verzorgers,   

   
Zoals u heeft gehoord, blijft de school van uw kind(eren) in ieder geval dicht tot en met de meivakantie, 
dus tot 11 mei. Rond 21 april weten we hoe de situatie na de meivakantie zal zijn. Ik wil graag mijn trots 
en waardering uit spreken voor de wijze waarop de schoolteams invulling geven aan het onderwijs op 
afstand. Er wordt hard en met veel enthousiasme gewerkt. Diezelfde waardering en dat respect is er 
ook voor uw kind(eren) en zeker ook voor u! Het onderwijs op afstand vraagt ook van u enorme 

inspanningen en flexibiliteit.   
Dat geldt ook voor onze leerkrachten. Zij werken thuis en moeten het onderwijs op afstand organiseren 
en thuis de boel draaiende houden. Zij verdienen alle steun in deze zware omstandigheden.  

   
Ik kan niet voldoende benadrukken dat het geweldig is dat u uw kind(eren) ondersteunt bij het maken 
van schoolwerk. Van belang hierbij is dat uw kind toegang heeft tot digitale hulpmiddelen in de vorm 
van een computer, tablet of mobieltje. Als bestuur staan wij ervoor dat alle kinderen thuis toegang 
hebben tot minimaal één hulpmiddel per huishouden. Inmiddels weten de leerkrachten welke gezinnen 
nog een computer thuis nodig hebben; hier wordt aan gewerkt 

   
Tot slot wil ik u geruststellen. Dat natuurlijk lang niet alles altijd maar lukt. Dat het schoolwerk soms 
niet af is. Dat u uw kind(eren) misschien een keer TV heeft laten kijken, omdat u zelf met iets 
belangrijks bezig was. Weet dan dat dat prima is! Deze bijzondere tijd heeft ook zijn weerslag op uw 
kinderen. Maak er thuis wat van met elkaar. En durf het vooral af en toe los te laten. We moeten het 
samen doen, we staan samen voor een soms onmogelijke klus waar we met z’n allen het beste van aan 

het maken zijn!    
 

Ik wens u, uw kinderen en uw dierbaren veel sterkte en gezondheid!  
  
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 

Jan Paul ten Brink   
Voorzitter College van Bestuur a.i. Conexus   


