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Beantwoording vragen art.gê RvO fractie PvdA in afschrift

Geachte leden van de raad,
Aan u zijn toegezonden de door de fractie PvdA, met toepassing van artikel 38 van het Reglement van
Orde gestelde schriftelijke vragen betreffende de eonsequenties van het coronavirus voor leerlingen.
Bijgaand treft u een afschrift aan van de brief die is gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
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Beantwoording vragen art.gê RvO fractie PvdA over eonsequenties coronavirus voor leerlingen

Geachte mevrouw Louwes-Linnemann,
Met deze brief beantwoorden we de schriftelijke vragen die u heeft gesteld over de eonsequenties van het
coronavirus voor leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.
Vraag 1: "Heeft u geïnformeerd bij de verschillende schoolbesturen, primair en voorgezet, om te
achterhalen of er leerlingen zijn waar in de thuissituatie geen of onvoldoende leermiddelen beschikbaar
zijn om het onderwijs op afstand adequaat te volgen? Zo nee, bent u bereid om dit alsnog te doen? Zo ja,
heeft u in beeld of er op dit moment in de gemeente Emmen problemen zijn?"
Antwoord:
Bijna dagelijks hebben we contact met de schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs over het
bieden van afstandsonderwijs en de opvang van leerlingen. 2 April jl. is er een mail naar de scholen voor
primair onderwijs gegaan met een aantal vragen over les en begeleiding op afstand. Specifiek hebben we
gevraagd in hoeverre het is gelukt om het onderwijs op afstand voor alle kinderen goed te organiseren en
of alle kinderen over de faciliteiten beschikken om les op afstand te kunnen volgen. Het merendeel van
de schoolbesturen heeft inmiddels hierop gereageerd. Zij geven aan dat zij zelf oplossingen hebben
gevonden, daar waar leerlingen tegen problemen aanliepen.
Met de scholen voor het voortgezet onderwijs is rond die datum telefonisch (en in een enkel geval via de
e-mail) contact geweest en zijn dezelfde vragen gesteld. Ook zij geven aan dat er voor die leerlingen
waarvoor dat een probleem was, oplossingen zijn gevonden.
Vraag 2: "Als blijkt dat er problemen zijn, is de gemeente dan bereid om de regie te voeren danwel de
schoolbesturen te ondersteunen om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste leermiddelen ter beschikking
hebben? Wij denken dan bijvoorbeeld aan een inzameling bij bedrijven en particulieren, maar ook het
kijken binnen de eigen organisatie".
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Antwoord:
Wij hebben geen signalen dat er problemen zijn die niet door de scholen zelfkonden worden opgelost. In
het contact met de schoolbesturen hebben we gewezen op de mogelijkheden die er zijn van fondsen als
Stichting Leergeld. Ook hebben we verzocht om contact met ons op te nemen bij problemen die niet door
de scholen zelf opgelost kunnen worden, om gezamenlijk te kijken naar mogelijke oplossingen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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