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De ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – onderwijs op afstand en noodopvang
15 december 2020

Beste ouders/verzorgers,
Gisteravond heeft minister-president Mark Rutte bekend gemaakt dat alle scholen in
Nederland vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari dicht gaan.
Wat betekent de scholensluiting voor u en uw kind?
Alle scholen van De Oorsprong zijn vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18
januari 2021 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/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen.
De scholen zijn dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?
Met uitzondering van de Kerstvakantie zijn leerkrachten die niet ziek zijn, gewoon aan het
werk. Zij zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs op afstand. Ook kunnen zij
ingezet worden voor het verzorgen van noodopvang.
De komende dagen zullen de scholen noodopvang organiseren en voorbereidingen treffen
voor het verzorgen van onderwijs op afstand. Op deze dagen krijgen de kinderen dus nog
geen online lessen aangeboden.
Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt onderwijs op afstand gegeven. Via de school krijgt u
deze week te horen hoe dit er voor uw kind(eren) uit gaat zien. Uiteraard hanteren we de
kerstvakantie zoals die voor iedere school is afgesproken.
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. Deze week en in de
periode van 4 januari t/m 18 januari 2021 wordt de noodopvang onder schooltijd verzorgd door
de school van uw kind. Het is belangrijk dat u uw kind voor noodopvang aanmeldt bij de
directeur van de school. LET OP: de school verzorgt alleen noodopvang onder schooltijd.
De ouders die een contract hebben bij De Kresj in Wijk bij Duurstede, kunnen hun kind onder
schooltijd naar De Kresj brengen. Dit graag aanmelden via De Kresj www.dekresj.nl.
Mocht uw kind noodopvang na schooltijd en/of in de kerstvakantie nodig hebben, dan kunt u
daarvoor terecht bij de organisatie voor kinderopvang waarmee u een contract heeft.
Als u nog geen contract voor kinderopvang heeft, kunt u in Doorn en Driebergen onder
andere terecht bij de SKDD - www.skdd.nl.
In Wijk bij Duurstede kunt u onder andere terecht bij De Kresj – www.dekresj.nl.
Wat verwachten wij van u?
Opnieuw wordt u geconfronteerd met een periode van thuiswerken en lockdown. Wij realiseren
ons dat dit veel van u vraagt. Wij zetten ons zo goed mogelijk in voor het leer- en
ontwikkelproces van uw kind. Samen met u gaat dat lukken. Onderwijs op afstand is gebaat
bij structuur. Wij willen u daarom vragen zoveel mogelijk een vast dagritme aan te houden,
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waarbij er afwisseling is tussen verschillende opdrachten van school en andere activiteiten.
Denk hierbij ook aan beweging en buitenspel.
Over het geven van onderwijs op afstand zijn binnen onze stichting een aantal afspraken
gemaakt 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 tot de hoofdvakken: rekenen, taal-spelling, aanvankelijk- en
begrijpend lezen.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij geven via de website van de stichting regelmatig een update: 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.
Mogelijk zullen de scholen op maandag 18 januari weer opengaan. Op dinsdag 12 januari
horen wij hierover meer op de reeds aangekondigde persconferentie.
Als er nieuws is, brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.
Met vragen over onderwijs op afstand kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor overige
vragen kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind.
Ook in deze tweede lockdown wordt aanhoudend om flexibiliteit gevraagd, van u, de kinderen
en de medewerkers van De Oorsprong. We hopen op uw steun en begrip.
Als wij dit samen doen, gaat het ook nu weer lukken.
Ik wens u, ondanks alles, goede kerstdagen en een gezond 2021.

Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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