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Willemstad, 7 april 2020. 
 
Geachte ouders,  
 
Morgen begint de Paasvakantie. Sinds vorige week hebben de meeste groepen gewerkt met Zoom 
en hebben we ruim 40 sessies gehouden, die allemaal veilig en goed verlopen zijn. 
 
Voor ons team was het nodig een vorm van video-teleconferencing te gebruiken om de kinderen 
nieuwe stof uit te leggen. Het heeft immers geen zin om huiswerk te blijven geven over reeds 
gekende stof en aan de andere kant onverantwoord om huiswerk te geven als de leerstof nog niet 
uitgelegd is. 
 
We zijn op de hoogte dat Zoom de afgelopen dagen negatief in het nieuws is geweest. We zijn ook 
op de hoogte dat Zoom recent verschillende veiligheidsmaatregelen heeft genomen en veel rechten 
heeft toegekend aan de “host”, om de sessie te beheersen en veilig te stellen.  
 
Deze veiligheidsmaatregelen zijn we nu ook aan het toepassen, zoals o.a. waiting room, lock the 
meeting en meer. Tevens hebben we u in eerdere mails gevraagd om uw medewerking om o.a. de 
code en/of wachtwoord met niemand te delen en de privacy van elk kind te respecteren door bijv. 
geen foto’s/videos te maken van de sessies. 
 
Ons Schoolbestuur heeft ons voorts gisteren bericht dat met de nodige voorzichtigheid en 
inachtneming van de veiligheidsregels  Zoom tot het eind van het schooljaar gebruikt kan worden 
voor lesdoeleinden. Dit besluit is gebaseerd op het uitgebracht advies van “Bureau 
Telecommunicatie en Post” van 5 april jl. 
 
Op dit moment is het nog niet duidelijk, wanneer de school weer begint en zullen we de 
ontwikkelingen hierover moeten volgen. 
Indien we niet op 20 april a.s. weer naar school gaan, dan zullen we u bijtijds informeren hoe we 
verder denken te werken aan de ontwikkeling van onze kinderen en zullen we u gedetailleerd op de 
hoogte stellen van de genomen veiligheidsregels v.w.b. Zoom. 
 

Een gezegend en gezond Paasfeest toegewenst! 
 
Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen  
en u genadig zijn, 
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
(Numeri 6, 24-26) 
 
Stay safe! 
 
Met vriendelijke groeten, ook aan de kinderen,  
 
M.F.Halman-Nicolaas, dir 
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