
             

    

 

Onderwerp: Sluiting scholen t/m 6 april.  

15 maart 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s)s,    

Vandaag is besloten de scholen en de kinderopvang te sluiten met ingang van maandag 16 maart. Deze sluiting 
geldt voorlopig t/m 6 april. 

Vooruitlopend op dit besluit hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, 
kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten vanmiddag afgesproken om de handen ineen te 
slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.  

Opvang 

Er wordt een dringend beroep op u als ouders gedaan om uw kind(eren) zelf op te vangen. Behoort u tot de 
groep van werknemers in cruciale beroepsgroepen (onder meer politie, brandweer, zorgpersoneel, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorgen et cetera), laat dat dan weten aan de directeur of locatieleider van de 
school via e-mail. De school zal de opvang voor u verzorgen.  
 
Maakt u gebruik van kinderopvang, dan dient u zelf contact op te nemen met de kinderopvang. Voor een 
overzicht van cruciale beroepsgroepen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: 

• Meer informatie Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen 

 

In andere noodgevallen kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Er wordt dan een oplossing 

gezocht voor de eerste twee dagen van de sluiting, zodat deze ouders de gelegenheid hebben om alsnog 

opvang te organiseren.  

 

Onderwijs op afstand 

Zoals in de brief van vrijdag is aangegeven, zullen de schoolteams zich bij sluiting van de scholen inzetten om te 

bekijken wat de mogelijkheden zijn van vormen van onderwijs op afstand. Vanwege het feit dat zaken anders 

en zo mogelijk (online) ingericht moeten worden, is hier tijd voor nodig. Onze medewerkers die niet ziek zijn, 

gaan morgen gewoon naar hun werk toe. Zij verzorgen bovengenoemde opvang en gaan daarnaast aan de slag 

met onderwijs voor de kinderen die thuis zijn. In de loop van de week verwachten de scholen hierover meer te 

kunnen vertellen. Uiteraard willen wij u dan vragen om medewerking bij thuisopdrachten. 

 

Tot slot 

Het sluiten van onze scholen is een verregaande maatregel waar wij in Nederland nog niet eerder mee te 

maken hebben gehad. Voor ons allemaal is dit een onwerkelijke situatie die vraagt om moeilijke beslissingen,   

maar we blijven onverminderd de richtlijnen volgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD en 

veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Mocht de situatie wijzigen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte 

stellen.  

 

Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de directeur van uw school.  

Met vriendelijke groet, mede namens de samenwerkende partners 

Ingrid van Doesburg, Maarten Groeneveld, Henk de Kock, Menno van Riel en Harry Timmermans. 

Bestuurders  

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

