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Helmond, 18 maart 2020 

 
Geachte ouder (-s) / verzorger (-s), 
 
Gisteren zijn alle 414 leerlingen of ouders op school geweest om 

(na elkaar) het thuiswerk op te halen. Het was fijn om u en de 

leerlingen weer even te zien, we missen jullie! 

Ook hebben de leerkrachten veel complimentjes gekregen van u 

en de kinderen gekregen, dat is hartverwarmend. Ook worden er 

tekeningen voor de leerkrachten gemaakt en zijn er al enkele 

leuke foto’s toegestuurd waarop te zien is hoe de leerling thuis 

aan het werk is met de schoolspullen.  

De leerkrachten doen hun uiterste best om het contact met u 

goed te houden, per mail, met behulp van de schoolapp, maar ook 

met een telefoontje waardoor we ook persoonlijk contact kunnen blijven houden. We 

merken dat u en de leerlingen dat heel erg op prijs stellen. 

Behalve de papieren thuiswerk pakketjes heeft u 

ook al links naar educatieve programma’s op 

internet gekregen. Ik weet dat de leerkrachten 

hun uiterste best doen om u daarbij te helpen en 

daar waar nodig accounts voor de leerlingen 

installeren. Soms gaat dat snel en soms moeten 

we daar nog het een en ander voor uitzoeken en 

zal dat wat langer duren. We merken ook dat 

bepaalde programma’s op internet het nu niet (zo goed) doen omdat er waarschijnlijk heel 

veel kinderen (heel Nederland gaat online) tegelijkertijd gebruik maken van die software.  

Een leuke en makkelijk te gebruiken internetsite met waar boeken voorgelezen worden kan 

ik u aanraden. Zie het artikel hieronder. Het aanmaken van een gratis abonnement lukte me 

makkelijk en ik vond het een leuke manier om lezen onder de aandacht te brengen. Klikt u 

maar eens op de link om het te bekijken. 

De Voorleeshoek tijdelijk gratis beschikbaar 
Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten. Een 

moeilijke situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen! Daarom bieden we De 

Voorleeshoek tijdelijk drie weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland.  

Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te vermaken. Ouders kunnen via 

www.devoorleeshoek.nl/scholendicht  een gratis abonnement aanmaken. 

In De Voorleeshoek staan al ruim zeshonderd voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10 jaar.  

 

 

 

http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht


 

 

 

 

Hopelijk heeft u niet met ernstig zieke familieleden of vrienden te maken. 

In ons team zijn er een aantal leerkrachten thuis omdat 
ze aan het hoesten zijn, twee van hen hebben lichte 
verhoging. Gelukkig kunnen ze vanuit thuis nog van 
alles doen. We zullen er toch echt, net als de rest van 
Nederland, rekening mee moeten houden dat een 
groot gedeelte van ons team een keer ziek gaat 
worden.  
Hopelijk zijn ook dan de symptomen dan niet zo erg en 
komen we er goed doorheen.  
Dat wens ik u allen natuurlijk ook toe.  

 

Dan is er zojuist (terwijl ik deze infobrief schrijf) informatie binnengekomen over de 

eindtoets voor de leerlingen in groep 8. Deze toets zal dit schooljaar niet afgenomen kunnen 

worden. 

De eindtoetsen van de leerlingen die nu in groep 8 zitten, zijn afgelast 
vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het oordeel van de leraren zal nu 
bepalen in welke stroming de kinderen terechtkomen, heeft het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zojuist bekendgemaakt. 

"We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel 
bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor 
onderwijs aan kinderen die thuiszitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier 
ieders begrip voor", zegt minister Arie Slob. 

In plaats van dat de eindtoets deels meetelt in de stroming waarin de leerlingen instromen, 
zal nu alleen het advies van de leraren leidend zijn. 

"Het is een duidelijk besluit van de minister zodat scholen en schoolleiders weten waar we 
aan toe zijn", aldus Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging van 
Schoolleiders, tegen NU.nl. "Het is nu aan de scholen om het thuisonderwijs zo in te richten 
dat leerlingen gerust de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken." 

"Belangrijk is nu de definitieve aanmelding en afspraken maken met middelbare scholen." 

Scholen kijken of leerlingen op juiste plek zitten 

Op de middelbare scholen zal extra goed worden gekeken of de kinderen op het juiste 
niveau zitten. Slob stelt hier afspraken over te zullen maken met het voortgezet onderwijs. 

"Elk jaar wordt na het afnemen van de eindtoets bij zo'n 25.000 leerlingen het schooladvies 
heroverwogen wat in een beperkt aantal gevallen leidt tot een bijstelling van het advies", 
voegt Van Haren hieraan toe. "Die heroverweging vindt nu niet plaats en dus is het van het 
belang om in de eerste maanden scherp in de gaten houden of kinderen op de juiste plek 
zitten." 



 

 

 

NOODOPVANG voor leerlingen 

Tot slot wil ik ook nog aandacht hebben voor de opvang van kinderen voor noodsituaties. Ik 

vind het geweldig hoe het u lukt om met elkaar of met hulp van familie of vrienden de 

opvang te regelen. 

Dinsdag hebben we drie kinderen op school opgevangen omdat het de ouders (met cruciale 

beroepen) niet lukte om opvang voor hun kind te regelen. We hebben een hele goede 

samenwerking met Peuterspeelzaal Het Kruimeltje van Spring en zij hebben vandaag twee 

kinderen opgevangen. Deze week zullen zij ons, en dus u, op deze manier nog helpen. Vanaf 

volgende week zal er (centraal) noodopvang georganiseerd worden. 

Hieronder treft u informatie aan over Spring noodopvang. Aan net eind van de informatie 

ziet u het telefoonnummer dat u kunt bellen indien u volgende week gebruik wilt maken van 

de noodopvang. Mocht het niet lukken om u te helpen, neem dan gerust daarna contact met 

me op. 

Sinds maandag 16 maart 2020 biedt Spring noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale 

beroepen. Daarbij hanteren we de richtlijn van de Rijksoverheid: 

“Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in 

een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te 

vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of 

kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in 

een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale 

beroepen aan het werk kunnen blijven.” 

Wat is het aanbod? 

Spring biedt de volgende vormen van opvang aan: 

1. Kinderdagverblijf voor 0-4 jarigen waar ook kinderen uit Peuteraanbod gebruik van 

kunnen maken.  

2. Buitenschoolse Opvang voor en na school en eventueel ook de gehele dag (indien 

een school geen opvang kan bieden).  

De openingstijden zijn flexibel geworden. We kunnen in principe 24 uur per dag gedurende 

de hele week opvang bieden, inclusief nachtopvang. We werken daarin samen met onder 

andere gastouders.  

We werken samen met de onderwijspartners en stemmen waar mogelijk af over een 

gezamenlijk aanbod overdag. Bijvoorbeeld een gecombineerd lesprogramma met speel-

leeractiviteiten uit de BSO of Peuteraanbod. 

De noodopvang van Spring is aanvullend op de opvang door de scholen. Voor leerplichtige 

kinderen ligt de verantwoordelijkheid voor de opvang tijdens schooltijd bij de scholen. 

Aanvullend biedt Spring opvang. In overleg is er gezamenlijk aanbod. 



 

  



 

 

 

Voor wie? 

Zoals gezegd voor kinderen van alle ouders uit de cruciale beroepen die niet in opvang 

kunnen voorzien. 

Dat kunnen kinderen zijn die al opvang bij Spring krijgen, maar ook nieuwe kinderen die 

alleen van de noodopvang gebruik maken. 

 

Waar? 

Op dit moment zijn de meeste locaties van Spring nog open. Op alle open locaties kan de 

noodopvang geboden worden. 

Vanaf volgende week concentreren we de noodopvang op een aantal locaties en zullen 

sommige andere gesloten zijn. Daarvoor maken we deze week het plan.  

Bij het bepalen van de noodopvanglocaties kiezen we voor goede spreiding en zo min 

mogelijk grote concentratie van kinderen.  

We kiezen in principe voor locaties die aan scholen verbonden zijn en waar het volledige 

aanbod aan noodopvang geboden kan worden. 

Met scholen overleggen we welke schoollocaties zij eventueel sluiten en open houden, zodat 

wij daarop kunnen aansluiten. 

 

Hoe? 

Aanvragen noodopvang door ouders 

Omdat wij niet in onze systemen kunnen zien welke ouders een cruciaal beroep hebben én 

de noodopvang ook voor niet-klanten beschikbaar is, verzoeken wij ouders om de 

noodopvang bij ons aan te vragen. Opvang die nog deze week plaats moet vinden kan 

telefonisch of per e-mail aangevraagd worden bij onze klantenservice. In de loop van deze 

week komt een formulier op onze website waarmee ouders opvang kunnen aanvragen. 

Telefoonnummer van de Klantenservice is 088 2088 300 

Website: www.spring-kinderopvang.nl  

 

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal ik u zeker weer op de hoogte brengen. 

 

Sterkte in deze bijzondere tijden, 

http://www.spring-kinderopvang.nl/


 

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder)  
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