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Aan:   De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong 
Van:   Uitvoerend bestuurder 
Betreft:  Coronavirus – scholensluiting en noodopvang 
Datum:  17 maart 2020 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Hierbij informeren wij u over de maatregelen rondom het coronavirus en de mogelijkheden voor 

opvang van kinderen met ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. 

 

Wat betekent de scholensluiting voor uw kind? 

Alle scholen van De Oorsprong zijn vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met 6 april a.s. gesloten. 

Uw kind kan in deze weken niet naar school. Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in 

cruciale beroepen kan aanspraak worden gemaakt op noodopvang. Een lijst met de door de 

overheid benoemde cruciale beroepen, vindt u op de website van de Rijksoverheid:  

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

 

De scholen zijn drie weken dicht. Wat gaat er in deze drie weken gebeuren?  

Leerkrachten die niet ziek zijn, blijven aan het werk. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen 

van thuisonderwijs voor de kinderen die de komende weken thuis zijn. Ook kunnen zij ingezet 

worden voor het verzorgen van noodopvang.  

 

Waarom blijven scholen en kinderopvang wel open voor de kinderen van ouders in cruciale 

beroepen?  

Onder andere medisch en zorgend personeel zijn in deze tijd heel hard nodig. Wanneer ouders 

die in deze beroepen werkzaam zijn hun werk niet zouden kunnen doen, zou dit grote effecten 

hebben op de aanpak van het coronavirus. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om ervoor te 

zorgen dat wij voldoende personeel beschikbaar hebben om noodopvang te verzorgen aan deze 

kinderen. De kinderen mogen dan geen verkoudheidsklachten of koorts hebben.  

 

U en/of uw partner oefent een cruciaal beroep uit, kunt u uw kind dan naar de eigen school 

brengen?  

Wij willen zorgdragen voor een goede en verantwoorde noodopvang. Op dit moment regelen wij 

dit vanuit de school van uw kind. Wij gaan proberen de noodopvang vanaf volgende week waar 

het kan centraal te regelen.  

 

Op sommige plekken wordt de noodopvang al gezamenlijk op één plek geregeld door scholen van 

De Oorsprong. Mocht dit op de school van uw kind het geval zijn, dan bent u hierover geïnformeerd 

door de directeur van de school.  
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Op dit moment zijn wij bezig met een plan om voor elke stad – en dorpskern centrale opvang te 

regelen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende gemeenten en organisaties voor opvang en 

onderwijs. Wij informeren u hierover later deze week.  

 

Wat verwachten wij van u? 

Via de directeur van de school van uw kind, heeft u inmiddels informatie gekregen over het 

thuisonderwijs. De teams van de scholen hebben gisteren en vandaag hard gewerkt om dit voor 

uw kind voor te bereiden.  

 

Er zijn een aantal afspraken gemaakt binnen onze stichting die voor alle scholen gelden: 

 Elke thuissituatie is anders. Daarom hebben wij ervoor gekozen om per leerling per dag 

gemiddeld 2 uur werk te verzorgen. 

 Wij beperken ons vooralsnog tot de hoofdvakken: rekenen, taal-spelling, aanvankelijk- en 

begrijpend lezen. 

 

Thuisonderwijs is gebaat bij structuur. Wij willen u daarom vragen zoveel mogelijk een vast 

dagritme aan te houden, waarin er afwisseling is tussen verschillende opdrachten van school. 

Denk hierbij ook aan beweging en buitenspel.  

 

Kijk op de website van de stichting voor een regelmatige update van alle ontwikkelingen: www.de-

oorsprong.nl. Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de 

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

 

Wij vragen uw begrip in deze ingewikkelde situatie. Wij doen ons uiterste om u te informeren en 

het onderwijs aan uw kinderen – weliswaar in alternatieve vorm – zoveel mogelijk doorgang te 

laten vinden. Met vragen over thuisonderwijs kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor 

overige vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind. 

 

Vanaf nu communiceren wij elke vrijdag met u over de ontwikkelingen. Als er eerder nieuws is, 

brengen wij u vanzelfsprekend eerder op de hoogte.  

 
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
 
Ariënne Esser 
Uitvoerend Bestuurder 
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