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Het coronavirus      1 april 2020 

 

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

 

Op 31 maart heeft de regering besloten dat de scholen in Nederland nog dicht blijven tot 28 april.  

Van 27 april t/m 10 mei is het meivakantie en zijn de scholen ook dicht.  

Dit betekent dat uw kind(eren) voorlopig nog geen onderwijs kan ontvangen op de scholen. Zoals we 

in de afgelopen weken hebben gedaan zal ook in de komende tijd het thuisonderwijs voortgezet en 

uitgebreid worden. Er wordt door alle medewerkers van OPO-R hard gewerkt aan digitale instructie 

die uw kind weer verder kan helpen in zijn/haar ontwikkeling. 

 

We realiseren ons dat het thuisonderwijs niet het onderwijs dat we normaal op de scholen geven 

helemaal kan vervangen. Leerlingen zullen hierdoor minder lesstof aangeboden krijgen. Op het 

moment dat de scholen weer open gaan zullen we bekijken bij welke lesstof we weer aan moeten 

sluiten. 

Wij zijn er trots op dat onze medewerkers in korte tijd zoveel tot stand hebben gebracht. Er wordt 

hard gewerkt en er zijn ook veel creatieve ideeën voor de komende periode.  

 

Opvang 

Voor leerlingen wiens beide ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen is er opvang mogelijk. Een 

aantal scholen vangen de leerlingen in hun eigen gebouw op, anderen clusteren de leerlingen van 

meerdere scholen op één locatie. 

 

Voor leerlingen waar er zorg is in de thuissituatie, is er ook de mogelijkheid om opgevangen te 

worden. Hiervoor zijn de wijkteams ingeschakeld die bekijken of leerlingen hier ook voor in 

aanmerking komen. 

 

Voor alle andere leerlingen wordt u, als ouders, verwacht u kind thuis te houden. 

De directeur van de school kan u hierover meer informatie geven. 

 

De situatie in Nederland maakt dat deze drastische maatregelen nog steeds nodig blijven. We hopen 

dat dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van dit virus.  

 

We wensen u veel sterkte en gezondheid toe de komende tijd.  

 

Met een vriendelijke groet, mede namens het team van De Moespot,  
 
Mw. E. Pieterse MBA  
Voorzitter College van Bestuur van OPO-R 

 


