
 
 
 
 
Aan alle ouder(s) verzorger(s) van leerlingen op de scholen van Onderwijsgroep 
Perspecto 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de aanvullende maatregelen van het kabinet bekend 
gemaakt tijdens de persconferentie van dinsdag 31 maart jl. 
 
Het betreft de volgende onderwerpen: 
 

• De verlenging van de maatregelen m.b.t het onderwijs; 

• De gevolgen van het verlengen van de maatregelen voor de meivakantie; 

• Het bieden van noodopvang in de meivakantie. 

Maatregelen voor het onderwijs verlengd 
Het kabinet heeft op 31 maart jl. besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 
en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat 
er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie die eindigt 
op 6 mei 2020. De verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus 
te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en 
ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal 
ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen 
zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden. 

Betekenis voor het onderwijs 
Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van onze scholen, leerkrachten  maar ook van u als ouders. 
Samen zetten wij de schouders eronder zodat ook de komende weken zo goed als mogelijk 
afstandsonderwijs geboden wordt. Voor u betekent dit dat onze leerkrachten doorgaan met het geven 
van afstandsonderwijs. 

Gevolgen van het verlengen van de maatregelen op de meivakantie en de noodopvang 
Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaat de meivakantie door. Een tijd 
waarin kinderen vrije tijd hebben en ook de leerkrachten vrij zijn. Tijdens de meivakantie (20 april 2020 
tot en met 5 mei 2020) wordt dan ook geen les op afstand gegeven. 

Om ervoor te zorgen dat ouders van kinderen in vitale beroepen hun werk kunnen blijven doen en dat 
ook kwetsbare kinderen de nodige aandacht krijgen zal de noodopvang tijdens de meivakantie wel 
worden verzorgd door de kinderopvangorganisaties. 
 
Voor vragen kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de directeur van de school van uw kinderen. Wij 
hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zodra zich wijzigingen voordoen, zullen wij u 
weer informeren. 
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