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De Glind, 16 maart 2020
Onderwerp: Alle scholen gaan dicht in strijd tegen coronavirus Covid-19 van 16 maart
t/m 6 april 2020!
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals u via de persconferentie van de ministers Bruins en Slob heeft gehoord zijn met ingang van vandaag alle
kinderopvanglocaties en scholen in ieder geval tot en met 6 april 2020 gesloten. We zien het als onze taak en
verantwoordelijkheid om gezamenlijk op te trekken in deze bijzondere tijden.
Via deze brief willen wij u informeren over onze aanpak in de komende dagen. We gaan uit van de volgende
richtlijnen:
1. De leerlingen zijn thuis onder verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s)
Bent u niet in de gelegenheid om uw kind thuis op te vangen omdat zowel u als uw eventuele (verzorgende)
partner een cruciaal beroep uitoefent, dan vragen wij u om in uw eigen netwerk een oplossing te zoeken. De
lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/cruciale-beroepsgroepen
Lukt het u niet om opvang voor uw kind of jongere te vinden, dan kunt u contact opnemen met de
locatiedirecteur. Wij zullen dan zoeken naar een passende oplossing, maar alleen als u (beiden) een cruciaal
beroep uitoefent! Voor deze kinderen geldt wel dat ze niet verkouden mogen zijn, koorts hebben, hoesten of
andere symptomen hebben. De overheid geeft aan:
• Opvang alleen voor kinderen van ouders cruciaal beroep
• Alleen als beide ouders cruciale beroepen hebben, mogen kinderen naar opvanglocaties
worden gebracht. Het is de bedoeling dat mensen hun kinderen thuis opvangen nu de scholen
en kinderdagverblijven dichtgaan, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
desgevraagd weten.
• Werknemers in bepaalde beroepsgroepen, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar
vervoer, kunnen hun kinderen laten opvangen bij scholen en opvanglocaties, zodat zij aan het
werk kunnen. Maar volgens het ministerie is dit alleen bedoeld als beide ouders zo'n baan
hebben. De opvang op scholen en kinderdagverblijven is echt een noodmaatregel, zegt het
ministerie, dus als één van de ouders niet in een vitale sector werkt of als er op een andere
manier opvang geregeld kan worden, dan is het de bedoeling dat ouders zelf de opvang
verzorgen.
2. De leerkrachten zijn waar mogelijk op school en zorgen voor thuisonderwijs
Voor het onderwijs geldt dat de leerkrachten passende vormen van thuisonderwijs voor gaan bereiden.
Hiervoor is de maandag gereserveerd. De leerkrachten zullen u daar verder over informeren. Alle leerkrachten
zijn via de schoolmail bereikbaar en houden de informatievoorziening van school bij.
Ook in de komende tijd zal de communicatie met u via de mail plaats vinden.
Alle informatie omtrent het coronavirus Covid-19 vindt u op de website van de Rijksoverheid,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Rest mij u namens bestuur, managementteam en de schoolteams heel veel sterkte te wensen. Met elkaar
hopen we zo de gevolgen van deze pandemie te beperken.
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