Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de
Stichting OPO IJmond
Kenmerk : 20.3.75
Datum
: 15 december 2020
Onderwerp : sluiting scholen per
16 december 2020
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg informeer ik u dat het kabinet heeft besloten dat de basisscholen vanaf 16 december
2020 gesloten zullen zijn. De scholen blijven gesloten tot in ieder geval 17 januari 2021. Deze
maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de
verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De scholen sluiten dus niet, omdat er binnen de
school sprake is van een verhoogd besmettingsrisico. Scholen zijn nog steeds een relatief veilige plek
voor leerkrachten en leerlingen.
Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie. Zij zullen door de school worden
benaderd om alsnog naar school te komen. Ook is er een uitzondering voor leerlingen van ouders
met een cruciaal beroep. Indien maar één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, is het
nadrukkelijke verzoek om uw kind thuis te houden. De lijst met cruciale beroepen vindt u hier.
De school kan de hier boven genoemde groepen kinderen alleen opvangen onder schooltijd. Voor
opvangmogelijkheden buiten schooltijd verwijzen wij naar de kinderopvangorganisaties bij u in de
buurt.
De scholen zullen de komende dagen gebruiken om voorbereidingen te treffen, zodat zij na de
kerstvakantie vanaf 4 januari kunnen starten met het verzorgen van onderwijs op afstand. U zult
door de directeur of leerkracht geïnformeerd worden hoe het onderwijs er de komende periode
precies uit gaat zien.
Het liefst hadden wij fysiek onderwijs blijven verzorgen. Wij zien dat dit goed is voor onze leerlingen.
Daarom hopen wij ook dat de scholen vanaf 18 januari weer open mogen. Tot die tijd zullen onze
leerkrachten hun uiterste best doen om onderwijs op afstand te verzorgen. De afgelopen periode is
er veel ervaring opgedaan hoe dit te organiseren. Ik heb daarom veel vertrouwen in onze
leerkrachten en leerlingen dat dit gaat lukken.
Wij beseffen ons dat er ook een beroep op u als ouder/verzorger wordt gedaan om uw kind te
ondersteunen en dat dit niet altijd even makkelijk zal zijn. Mocht u vragen of hulp nodig hebben,
neem dan vooral contact op met de leerkracht of directeur van de school. Zij zullen u proberen de
juiste ondersteuning te bieden.
Met vriendelijke groet,
Martijn van Embden
Bestuurder Stichting OPO IJmond

