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Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Vrijdag 13 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die de Rijksoverheid
heeft aangekondigd om de verspreiding van het Coronavirus te beperken en de gevolgen die
dat voor onze scholen heeft. Daarna hebben de ontwikkelingen elkaar snel opgevolgd.
Zondag 15 maart is er intensief overleg geweest tussen het ministeries van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op
basis daarvan heeft het kabinet besloten nieuwe aanvullende maatregelen te nemen in de
aanpak van het coronavirus.
Minister Bruins (VWS) en minister Slob (OCW) hebben de nieuwe aanvullende maatregelen
(gebaseerd op advies van het RIVM) toegelicht tijdens een persbijeenkomst. De
maatregelen zijn:
 Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met
maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en mbo.
 Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en
brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders
kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
 Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met
prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en
met maandag 6 april.
 Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15
maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van
elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.
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Wat betekent dit voor uw kind?
WE ZIJN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij
zullen opvang bieden aan die enkele kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in
de vitale sectoren én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen (zie de bijlage 1: ‘Overzicht
van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak’).
Concreet betekent dit:
● Maandag 16 maart zijn alle locaties onvoorwaardelijk gesloten voor alle kinderen.
Deze onvoorwaardelijke sluiting is nodig om praktische zaken op locatieniveau te
kunnen regelen. Op deze maandag komen onze medewerkers, als hun gezondheid
dat toelaat, naar hun locatie om als team de praktische zaken te regelen voor de
periode tot en met 6 april.
● Ouder(s)/verzorger(s), die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren zoals vermeld
in de bijlage en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen vanaf maandag 16
maart hun kinderen naar school brengen en daarvoor zorgen wij - in overleg met
Kibeo - voor opvang.
● Ouders die niet binnen die doelgroep vallen, maar ook in exeptionele gevallen
problemen ondervinden m.b.t. opvang thuis, kunnen dit tot maandag 16 maart,
12.00 uur bij de schooldirecteur van de onderwijslocatie melden (dus niet al
brengen). Dit betekent niet dat wij in alle gevallen voor opvang kunnen zorgen.
● Voor alle kinderen die thuis zijn, wordt zo spoedig mogelijk gezorgd voor
thuisonderwijs. De organisatie daarvan wordt in een vervolgbrief halverwege
komende week nader toegelicht.
● De hiervoor beschreven maatregelen gelden tot nader order, maar in ieder geval,
tot en met 6 april 2020.
Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende
geïnformeerd hebben. We zullen u steeds tijdig blijven informeren, mocht daar aanleiding
toe zijn. Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw schooldirecteur.
Met vriendelijke groet,
mede namens de schooldirecteuren van OBASE,

drs. E. de Keijzer
directeur-bestuurder OBASE
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Bijlage 1: Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens
de COVID-19 uitbraak
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of
opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen
om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de
omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.
Specifiek voor COVID-19
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te
houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen
gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
 Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.
 Openbaar vervoer.
 Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de
transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het
aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang
van arbeiders voor de oogst.
 Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 Vervoer van afval en vuilnis.
 Kinderopvang.
 Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de
samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulance zorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld
betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
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