Koning Willem Alexander belde vanmiddag met directeur Sietske de Jong van Integraal Kindcentrum
De Arke, behorend bij stichting CBO Meilan, en liet zich informeren over de gevolgen van de sluiting
van de scholen i.v.m. het Coronavirus. Bijna een jaar geleden, op 12 april, opende de Koning de
Koningsspelen op IKC De Arke en was iedereen in een feeststemming. Hoe anders is de situatie nu.
De Koning vroeg wat de Corona crisis bij de kinderen en de mensen in Lemmer/Friesland te weeg
bracht en liet zich op de hoogte brengen over:
-De uitdaging van het team om onderwijs op afstand te organiseren en van de ouders om
thuisonderwijs te combineren met hun eigen (thuis)werk!
- De wijze waarop de noodopvang voor kinderen van 4-12 jaar en voor de kinderen van onze
kinderopvang 0-4 jaar is geregeld.
-Hoe we proberen kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. Daar waar we in februari
door de inspectie van onderwijs met een vier keer goed werden beoordeeld, weten we nu dat er veel
gevraagd wordt van het team en de ouders t.a.v. het thuisonderwijs en realiseren we ons dat we niet
alles kunnen compenseren. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk te helpen door de instructie
tijdens het online lesgeven, maar blijven ook realistisch in dat wat we van de leerlingen (en hun
ouders) verwachten.
-Het online communiceren; waarbij de kinderen online les krijgen en ze vragen kunnen stellen en
kunnen bellen of chatten met vriendjes en vriendinnetjes. De wijze waarop de kleintjes van 0-4 jaar
hun leidsters van de peuteropvang en het kinderdagverblijf kunnen volgen via zelf opgenomen
filmpjes, zodat ook zij ‘in beeld’ blijven bij deze kinderen.
-Het annuleren van heel wat geplande activiteiten en vieringen, zoals de Koningsspelen, de
Meispelen en het schoolreisje.
- Hoe we invulling willen geven aan het afscheid nemen van groep 8, die na de zomervakantie naar
het VO gaan, hoe het komt met de afscheidsmusical?
-Het positieve nieuws; dat steeds meer ouders thuis een structuur hebben gevonden hoe zij ermee
om kunnen gaan. Dat innovaties in het onderwijs nu snel kunnen gaan en dat het eigenaarschap van
de kinderen snel groeit!
Koning Willem Alexander wenst alle kinderen en hun ouders energie en succes toe tijdens het
thuisonderwijs en thuiswerken.

