
 

 

 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en 
middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De 
sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met 
veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen. 
 
Wat betekent dit voor u? 
We begrijpen dat de gevolgen van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor 
de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.  
 
Graag maken we duidelijk wat de gevolgen zijn van dit besluit voor u als ouder: 

- kinderen komen niet naar school/peuterschool;  
- alle kinderen blijven thuis, tenzij u werkzaam bent in een cruciaal beroep en er geen 

andere opvangmogelijkheid is. Alleen dan kan uw kind op school worden 
opgevangen. Dit om de druk op de opvang zo laag mogelijk te houden. Zie de bijlage 
bij deze brief voor de lijst met cruciale beroepen; 

- de eerste dagen zal de school gebruiken om schoolwerk voor uw kind dat thuis 
gemaakt kan worden te verzamelen. Via de school wordt u hierover zo snel mogelijk 
geïnformeerd. 

 
Meer informatie als u een cruciaal beroep heeft.  

- Heeft uw kind klachten, niezen en/of hoesten en/of koorts, dan mag uw kind alsnog 
niet naar school komen.  

- Breng uw kind alleen naar school als er geen andere opvang mogelijk is.  
- Meld u bij de directie van de school als u in een cruciaal beroep werkzaam bent. De 

school moet hiervan een volledig overzicht maken.  
 
Op de hoogte blijven 
De school houdt u via de gebruikelijke manier op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u 
vragen over de informatie in deze brief, neem dan contact op met de directie van de school.  
 
Tot slot 
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. 
Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor 
onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.  
 
We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed 
mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het 
afstandsonderwijs.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard van Drielen 
College van Bestuur SCOH 

 


