
 
 
Tilburg, 22 april 2020 
 
 
Betreft: informatie inzake onderwijs na de meivakantie 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
U heeft gisterenavond waarschijnlijk allemaal kennisgenomen van de persconferentie van onze minister-
president en de versoepeling van de maatregelen ten aanzien het basisonderwijs en de kinderopvang die 
hij daarin aankondigde met ingang van 11 mei a.s.. 
 
Dat betekent voor u en uw kind in ieder geval dat in de week van 4 t/m 9 mei er nog sprake zal zijn van 
onderwijs op afstand, zoals u de afgelopen weken gewend was. Voor ons betekent dat dat we die week 
gaan gebruiken om voor iedere school het beste scenario voor te bereiden. 
 
In de afgelopen week heeft Tangent zich al gebogen over verschillende scenario’s en die voorzichtig met 
elkaar doorgesproken. Verschillende vragen hebben we gebruikt om inzicht te krijgen in de voor- en 
nadelen van de verschillende scenario’s. Zodoende bekeken we met elkaar welk scenario het beste bij een 
school zou passen. Hierover gaan we de komende week op bestuurs-, directie en teamniveau met elkaar 
verder in gesprek.  
Zodra daar voor de school van uw kind meer duidelijkheid over is, zult u hierover via de school nader 
worden geïnformeerd. 
 
We gaan per school het best mogelijke en passende scenario verder uitwerken en hanteren daarbij de 
volgende uitgangspunten: 

- We volgen de adviezen en richtlijnen van de specialisten van het RIVM. 
- De gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers staan voorop. 
- We gaan bij de uitwerking van de scenario’s uit van maatwerk op schoolniveau. 

 
De noodopvang na de meivakantie voor kinderen van ouders in vitale beroepen of in kwetsbare 
thuissituaties blijft een verantwoordelijkheid van de school en zal vooralsnog ongewijzigd worden 
voortgezet.  
Wel wijzen wij u op het feit dat het expliciet noodopvang betreft! Aangezien wij onze reguliere taak weer 
op moeten gaan pakken verzoeken wij u met klem na te denken over alternatieve opvangmogelijkheden. 
Indien dit echt tot onmogelijkheden in thuissituatie gaat leiden, zijn wij er uiteraard voor u. 
 
We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment nog met vragen zit. Wij hebben die op een aantal 
vlakken ook nog en gaan de komende dagen op zoek naar de antwoorden. Wij willen u vragen uw 
algemene vragen nog even vast te houden tot u van school nadere informatie krijgt. Mogelijk worden 
daarin uw vragen al beantwoord. Uw specifieke en spoedeisende vragen kunt u uiteraard via de 
gebruikelijke communicatielijnen wel aan de school stellen. 
 
Voor nu hopen u alvast voldoende te hebben geïnformeerd. Geniet de komende dagen in goede 
gezondheid van het mooie weer, een beetje ontspanning en wat rust.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marcel van den Hoven 
Voorzitter College van Bestuur Tangent. 


