
 
 
Aan: ouders, verzorgers van kinderen van Stichting Tangent 
Van: College van Bestuur 
 
Tilburg, 13 maart 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Gistermiddag (donderdag 12 maart) heeft onze minister president extra maatregelen aangekondigd in 
verband met het Corona virus. Deze maatregelen blijven tenminste van kracht tot en met 31 maart. 
Tijdens de persconferentie werd nogmaals opgeroepen om de scholen open te houden om te 
voorkomen dat de maatschappij (verder) wordt ontwricht. Er dreigt namelijk een moment aan te 
komen dat mensen werkzaam in vitale functies niet meer aan het werk kunnen, omdat ze zelf voor de 
opvang van hun kind(eren) moeten zorgen. In verband met deze oproep is deze week breed overleg 
gevoerd tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente. In deze brief kunt u lezen wat 
dit voor u betekent. 
 
In overleg met de bovengenoemde partners zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 

1. Scholen blijven zolang mogelijk onderwijs verzorgen.  
2. Als onderwijs niet meer mogelijk blijkt, zullen we externe capaciteit inhuren in de vorm van 

kinderopvang, activiteitenbegeleiders, enzovoorts. Wij gaan in verband met gestelde eisen 
op het gebied van veiligheid geen beroep doen op vrijwilligers. 

3. Als ondanks alle inspanningen het toch zo ver komt dat groepen naar huis gestuurd moeten 
worden, zullen we u hierover informeren. Voor kinderen die voldoen aan ALLE volgende 
voorwaarden wordt door ons voor opvang gezorgd: 

• Kind heeft geen klachten conform de RIVM richtlijnen; EN 
• Kind heeft ouder(s) die werkzaam zijn in ondergenoemde vitale functies; EN 
• Deze ouder(s) in alle redelijkheid niet kunnen zorgen voor opvang. 

 
Om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, nemen we een tijdelijke 
maatregel. We vragen u om bij het wegbrengen en ophalen van uw kind buiten te blijven. De 
jongste kinderen worden buiten door de leerkracht opgevangen en na schooltijd ook weer naar 
buiten gebracht.  
 
We gaan ervan uit dat ook u als ouder conform advies van RIVM handelt en hierin voor uzelf en uw 
kind(eren) de juiste afweging maakt. De adviezen van het RIVM vindt u op www.rivm.nl.   
  
U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om tijdig te communiceren. Gezien de huidige 
situatie waarin omstandigheden snel kunnen wijzigen, kan het echter gebeuren dat u kort van te 
voren te horen krijgt dat er gevolgen zijn voor uw kind(eren). We rekenen op uw begrip hiervoor.   
 
Met vriendelijke groet, 
College van Bestuur, Stichting Tangent 
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