15 december 2020
Geachte ouder(s), verzorger(s) van leerlingen op de scholen van Onderwijsgroep Perspecto
Op 14 december 2020 heeft de Ministerpresident in zijn toespraak een lockdown aangekondigd met
gevolgen voor het primair onderwijs.
Met ingang van woensdag 16 december sluiten naast andere niet essentiële winkels ook alle
basisscholen. De sluiting duurt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021. In de week van 12
januari horen wij of de scholen weer open mogen en per wanneer. Dit betekent dat alle scholen van
Perspecto met ingang van 4 januari 2021 overgaan tot onderwijs op afstand vergelijkbaar met de
sluiting van de scholen in maart. Woensdag 16 en donderdag 17 december wordt er geen onderwijs
op afstand gegeven en zijn de kinderen vrij. Voor iedereen kwam dit bericht erg onverwachts.
Inmiddels zijn de scholen gestart met alle voorbereidingen die nodig zijn voor onderwijs op afstand.
Ondanks de sluiting van de scholen wordt wel gezorgd voor noodopvang. Hierover is een breed
overleg geweest met alle schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten.
Voor wie is de noodopvang beschikbaar?
Voor kinderen waarvan ouder(s)/ verzorger(s) werkzaam zijn in een cruciaal beroep of voor ouder(s)/
verzorger(s) van kwetsbare kinderen. Het is de bedoeling dat u alleen gebruik maakt van noodopvang
als dat echt niet anders kan. Als een van beide partners in een cruciaal beroep werkt, is het de
bedoeling dat de andere partner de opvang van de kinderen verzorgt. Pas wanneer dit niet mogelijk
is, kunt u gebruik maken van noodopvang. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen
ouders voor wie noodopvang noodzakelijk is, een beroep hierop doen. Ook om de school en de
kinderopvang niet te veel te belasten.
Wat valt er onder cruciaal beroep?
Zie hiervoor deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Wie verzorgt de noodopvang?
Tot aan de kerstvakantie zijn er afspraken gemaakt met de kinderopvangorganisaties. Hierover leest
u meer in de bijlage. Kinderopvang Pinkeltje verzorgt dit a.s. woensdag 16 en donderdag 17
december voor kinderen van De Schakel en ’t Vogelnest. U kunt hiervoor direct contact opnemen via
pinkel@zeelandnet.nl of via 0114-672853.
Na de kerstvakantie zal de noodopvang van de leerlingen tijdens lesuren worden verzorgd door onze
scholen, zie ook hiervoor de bijlage. De opvang vindt plaats op De Schakel. Indien u hier na de
vakantie gebruik van moet maken, vragen wij u dit tijdig aan te geven via
martinevandorsselaer@ogperspecto.nl
Wij hopen u met deze informatie meer duidelijkheid te hebben gegeven. Voor vragen kunt u
uiteraard terecht bij de directeur van de school waar uw kind(eren) onderwijs geniet(en).
Voor nu wens ik u veel sterkte met uw eigen uitdagingen die u ongetwijfeld heeft in deze Corona
crisis. Daarnaast wens ik u, ondanks alle beslommeringen met betrekking tot Corona, prettige
feestdagen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Langeraert
Voorzitter College van Bestuur a.i.

