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Geachte mevrouw Harks,

Sinds maandag 16 maart 2O20 zijn de scholen en kinderopvang gesloten. Er is héél
veel gevraagd van het onderwijs en het is een buitengewone prestatie hoe de scholen
in de gemeente Waalre in anderhalve week tijd uitvoering hebben gegeven aan hun

verantwoordelijkheid voor thuisonderwijs
erkentelijk.

en

noodopvang.

wij zijn hen zeer

De scholen en kinderopvanglocaties zijn momenteel alleen nog geopend om opvang
te bieden aan kinderen van ouders die in de vitale sectoren werken en afhankelijk
zijn van de opvang van school en/of de kinderopvang. In de gemeente Waalre zijn
dit gemiddeld ongeveer 10 kinderen per dag per school en kinderopvanglocatie, De
scholen en kinderopvangorganisaties kunnen de organisatie van deze noodopvang
goed aan. Er is regelmatig contact met de gemeente, zodat de gang van zaken in

beeld is.

Ook de huisartsen hebben hun maatregelen getroffen, patiënten die vermoedelijk het
coronavirus hebben komen nu tijdens een isolatiespreekuur op de praktijk. Als de
zorgvraag enorm toeneemt wordt er één isolatiepraktijk ingericht voor de gemeente
Waalre in Medisch Centrum Aalst. Ook hier zijn we zeer positief over de
voortvarendheid waarmee de huisartsen dit aanpakken en de afstemming die wordt
gezocht met de gemeente.

Voor wat betreft het de opvang en het onderwijs thuis zijn er twee groepen kinderen
waar zorg over is, Ten eerste de kinderen in kwetsbare gezinnen, waar de situatie
thuis onveilig kan zijn of worden. Ten tweede kinderen die niet goed thuis onderwijs
kunnen krijgen, dan wel omdat zij een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben,
dan wel omdat ouders bijvoorbeeld door een taalachterstand niet goed in staat zijn
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om thuisonderwijs te geven, In lijn met de kamerbrief van Arie Slob van 20 maart jl.
hebben we hierover contact gezocht met de scholen en kinderopvangorganisaties.
Kinderen in kwetsbare gezinnen waarvan het CMD of het plusTeam constateert dat
de situatie thuis onveilig wordt en waarvoor zij nu onvoldoende hulpverlening kunnen
bieden, kunnen door het CMD en PlusTeam worden aangemeld voor de noodopvang
bii de scholen en kinderopvangorganisaties. Een eventuele plaatsing gebeurd
uiteraard in overleg met de betrokken partijen, er word altijd gezocht naar de meest
passende oplossing.

Met betrekking tot de groep kinderen die geen goed thuisonderwijs kunnen krijgen
heeft u een aantal vragen gesteld. Onderwijs is een verantwoordelijkheid van de
scholen. wij hebben wel overzicht en contact met de scholen en blijvàn afstemmen
over de aansluiting onderwijs-jeugdhulp.
Vraaq: Hoe houdt het college vinger aan de pols aangaande toegang van Waalrese
kinderen en jongeren tot thuisonderwijs?
Antwoord: We doen hierover uitvraag bij de schoÍen, we hebben regelmatig contact
met de scholen. De scholen hebben nu de'eerste week'van thuisonOerwiijachter
de rug, waarbij het zeer bewonderingswaardig is hoe snel zij hebben g"róhak"ld
vorm hebben gegeven aan het thuisonderwijs. De komende weken zal ook door.al"n
doende te leren' het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm moeten krijgen. En zal
er aandacht moeten zijn voor de groep leerlingen voor wie thuisonderwiis niet zo
gemakkelijk geregeld is.
Vraag: Is er al iets ondernomen om de kansengelijkheid te optimaliseren (met
schoolbesturen, stichting Leergeld, aanbod overhéid laptopsj? Hebben alÈ
kinderen en jongeren in Waalre die digitaal onderwijs aangeboden krijgen op dit
moment toegang toe hiertoe middels de nodige apparatuur? zo nee, wat wordt
gedaan om dit te verhelpen?
Antwoord: we hebben hierover navraag gedaan bij de scholen in de gemeente
Waalre, zij geven aan dat het aantal kinderen zonder device thuis, ge-ring is. Deze
kinderen hebben tablets van school mee gekregen om thuis mee te-kunnen werken.
Zij krijgen inderdaad nu digitaal begeleiding van school.
Vraag: Zijn er kinderen, met name in het basisonderwijs, die wegens achterstanden
van ouders - zoals bij taal en rekenen - thuis niet goeà begeleid kunnen worden in
onderwijs? Zo ja, wordt er iets ondernomen om dit op te vangen?
Antwoord: Ja, deze kinderen zijn er. Leerkrachten zoeken veel contact met deze
ouders (telefonisch) en helpen door bijvoorbeeld het sturen van instructiefilmpjes.
Daarnaast zijn er ook kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte voor wie
het lastig is thuisonderwijs vorm te geven. Het samenwerkingsvérband passend
onderwijs PO De Kempen heeft deze week het platform
www'passendonderwijsthuis.nl gelanceerd. Op dit digitale platform wordt kennis
over passend onderwijs in de thuissitÈatie gebundeld en gedeeld: tips, handige
websites, informatie over specifieke thema's zoals taalacÀterstanden,
hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek, etc. Dit zowel voor ouders, professionals
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als kinderen. Er wordt nog gekeken hoe dit aangevuld kan worden met informatie
over het voortgezet onderwijs.
Vraao: Wat zijn de gevolgen van sluiting dagopvang voor het WE-aanbod? Ziet het
college alternatieven en/of is er iets ondernomen om te voorkomen dat peuters met
een taalachterstand, een grotere achterstand hebben dan gebruikelijk wanneer ze
starten met basisonderwijs?
Antwoord: De pedagogisch medewerkers houden telefonisch contact met deze ouders
en zorgen dat ouders materialen krijgen zodat thuis met de kinderen geoefend kan
worden. Uiteraard is dit minder effectief dan wanneer zij in een groep zitten met veel
Nederlandstalige kinderen, maar het is roeien met de riemen we hebben.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u bij relevante
ontwikkelingen up to date houden.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

e secretaris,

M.W. de Brouwer
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