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Barendrecht, 16 maart 2020

Betreft: Opvang kinderen i.v.m. cruciale beroepsgroepen

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals in de brief van gisterenavond is vermeld zijn de scholen vanaf vandaag voor de
leerlingen gesloten. Echter is een uitzondering gemaakt voor ouders/verzorgers die
beiden die in cruciale beroepen werkzaam zijn. Dit geldt ook voor alleenstaande
ouders/verzorgers.
Vanuit de overheid is hiervoor een lijst opgesteld: cruciale-beroepsgroepen.
We gaan ervanuit dat u eerst als beide ouders zoekt naar mogelijkheden voor
thuisopvang. Dit omdat het belangrijk is dat de opvanggroep zo klein mogelijk is
vanwege besmettingsgevaar.
Wanneer het voor u niet mogelijk is om thuis opvang te regelen dan kunt u uw
kind(eren) bij ondergetekenden aanmelden, zodat we weten op hoeveel kinderen we
moeten rekenen. Wilt u zo spoedig mogelijk doorgeven als u opvang tot en met 6 april
nodig hebt? Wanneer er tussentijds iets verandert, horen wij dit graag van u.
De kinderen zijn welkom tijdens de normale schooluren. Zoals eerder doorgegeven
verwachten we dat het leerlingenvervoer zal stoppen. Dat betekent dat uw kind gebracht
en gehaald moet worden of dat de gemeente op uw verzoek toch een oplossing daarvoor
biedt.
Vanmorgen hebben we als team overleg gehad. Naast het opvangen van leerlingen van
ouders met cruciale beroepen, hebben we ook gesproken over ‘onderwijs op afstand’.
Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:
1. Collega’s maken voor de leerlingen een lesstofpakket. Dit pakket bevat vooral
herhalingsstof zodat kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen.
Nieuwe leerstof wordt niet aangeboden omdat dit eerst gedegen instructie van de
leerkrachten behoeft.
2. Voor groep 1/2 is het anders geregeld. U krijgt hierover informatie van de
leerkracht.
3. Dit lesstofpakket wordt u morgenmiddag per post verzonden. In dit pakket zit een
rooster/dagindeling zodat u precies weet wat uw kind(eren) kan/kunnen maken.
We willen u vragen om u hier zoveel als mogelijk aan te houden.
4. Mocht uw kind een dag of enkele dagen op school opgevangen worden, willen we
vragen om het lesstofpakket mee naar school te nemen. Hiervan zal op school
gebruik gemaakt worden, zodat de leerlingen hetzelfde werk blijven doen.
5. Wellicht heeft u vragen omtrent de lesstof. Deze kunt u iedere morgen voor 11.00
uur aan de collega’s (indien van toepassing graag beide collega’s) stellen. U kunt
dit per mail of via Parro (zie hieronder) doen. Na 11.00 uur zal de leerkracht die

werkzaam is op die dag uw vraag beantwoorden. Vragen na 11.00 uur worden de
volgende dag beantwoord.
Voor de komende tijd stonden tot en met 6 april diverse gesprekken en onderzoeken
gepland. Deze zullen voor de periode tot en met 6 april geannuleerd worden. De intern
begeleiders of de collega’s van de administratie nemen met u contact op om een nieuwe
afspraak te maken.
Wellicht heeft u via de leerkracht vanmorgen een oproep gekregen om u aan te melden
voor Parro. Zo niet dan volgt op korte termijn deze oproep alsnog. Parro is een
communicatiemiddel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers en is volledig AVG-proof.
Door u aan te melden kunnen collega’s u van nieuwe informatie voorzien en eventueel
uw vraag omtrent de lesstof beantwoorden. We willen u allen vragen om u aan te
melden, zodat we u goed kunnen blijven informeren.
We wensen u allen Gods kracht en zegen toe. Met name die ouders die door hun werk
een verhoogd risico lopen op besmetting. Het is ons gebed dat de HEERE ons allen zal
sparen.
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen en/of
opmerkingen zijn, horen we het graag.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens de collega’s,
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

