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Betreft: opvang kinderen ouders/verzorgenden vitale beroepen  

 
Beste ouders en/of verzorgenden,   
   

U heeft aangegeven dat u genoodzaakt bent een beroep te doen op de opvangmogelijk van 

uw kind(eren) binnen de school. Dit betekent dat u geen andere opvangmogelijkheden heeft 

en dat u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep of in één van de bedrijven die door de 

overheid zijn aangemerkt als vitaal (zie voor een compleet 

overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-

beroepsgroepen)  

Het is de scholen gelukt om m.i.v. dinsdag 17 maart voor deze kinderen opvang aan te 

bieden. We willen een aantal zaken benadrukken;  

• Uw kinderen kunnen alleen van deze mogelijkheid gebruik maken wanneer zij geen 

gezondheidsklachten hebben. Dit geldt ook voor milde gezondheidsklachten, 

zoals een loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38,0 graden 

Celsius. We verwijzen naar de website van de RIVM voor meer informatie hierover. 

   

• Al onze scholen beslissen zelf hoe zij de opvang in de school regelen. Dit is namelijk 

erg afhankelijk van het aantal kinderen, de leeftijden en het beschikbare personeel. 

We hebben met elkaar afgesproken dat we in ieder geval geen groepen kinderen 

groter dan 15 bij elkaar plaatsen en dat behalve leerkrachten, ook onderwijs 

assistenten en/of vakleerkrachten de kinderen mogen begeleiden en opvangen. 

Uiteraard nemen we de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoveel mogelijk in 

acht. De huidige afspraken op de school van uw kinderen, bijvoorbeeld over afscheid 

nemen van uw kind(eren) bij de deur van de school blijven in principe gelden.   

 

• Onze scholen zullen in eerste instantie de gewone schooltijden hanteren. U wordt 

door de school zelf geïnformeerd over eventuele aanpassingen 

m.b.t. tussenschoolse opvang. Het kan zijn dat er in de loop van de tijd andere 

afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld samenwerkingspartners in de 

buitenschoolse opvang. Ook dan wordt u geïnformeerd. 

 

• Vooralsnog vindt de opvang plaats op de eigen school van uw kind. Het kan zijn dat, 

in overleg met de gemeente, in de loop van de periode dat deze maatregelen van 

kracht zijn, er andere besluiten worden genomen. U kunt hierbij denken aan het 

geclusterd opvangen van leerlingen op een locatie. Uiteraard wordt daarbij een 

afweging gemaakt wat hiervan de risico’s zijn voor kinderen en personeel!    
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We willen benadrukken dat de kinderen die genoodzaakt zijn naar school te komen, net als 

de kinderen die thuis zijn, aangepast onderwijs krijgen en hetzelfde programma in principe 

volgen. Hoe dit inhoudelijk vorm wordt gegeven bepalen de scholen zelf.   

Morgen, dinsdag 17 maart, zal er nog geen onderwijsprogramma aangeboden worden. Deze 

dag hebben de leerkrachten nog nodig om het lesprogramma in te richten en voor te 

bereiden. Om deze reden is er morgen alleen opvang. Het lesprogramma start vanaf 

woensdag voor alle leerlingen.    

Onze schoolteams zetten zich in om de komende periode zo goed mogelijk invulling te 

geven en het voor uw kinderen zo prettig mogelijk te laten verlopen. De scholen zullen u 

goed blijven informeren.  

  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking voor de afwegingen en beslissingen die onze 

schoolteam maken. Andersom zijn wij erg blij met u en het werk dat uw doet!   

  

   

Met vriendelijke groet,    

   

namens het calamiteitenteam CPOW-MOP.    

  
  
 

 


