Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op scholen van SKOWF
Wognum, 15 december 2020
Betreft: scholen dicht van 16 december 2020 tot en met 15 januari 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Jammer genoeg neemt het aantal coronavirus besmettingen de laatste periode toe. Het aantal
besmettingen is zo groot dat het kabinet heeft besloten over te gaan tot een lockdown. Deze
lockdown geldt ook voor het primair onderwijs. Vanaf 16 december a.s. zijn de scholen dicht. Deze
maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de
verspreiding van het virus terug te dringen. Voor u en ons weer een lastige situatie waar we samen uit
zullen komen.
Tot nu toe waren wij blij dat de kinderen dagelijks naar school konden gaan, goed voor de sociale
contacten, ontwikkeling en de continuïteit, kwaliteit van het onderwijs. Door de lockdown zullen de
kinderen vanaf woensdag a.s. tot en met vrijdag 15 januari niet naar school gaan, gelukkig vallen hier
twee weken kerstvakantie onder.
Het niet naar school gaan betekent dat het onderwijs op afstand vormgegeven gaat worden. In
samenspraak met Kinderopvang zal de noodzakelijk noodopvang voor ouders met een cruciaal
beroep en kwetsbare kinderen (kinderen met een bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie)
verzorgd worden. Daar waar dit niet lukt, wordt de noodopvang door en op school, onder schooltijden,
geregeld, dit is maatwerk per school. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het
verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Wij hebben geleerd van de afgelopen periode en zijn op veel zaken meer voorbereid. Wat nieuw is in
deze periode is het aantal positief geteste personen, zowel kinderen als volwassenen. Dit betekent
dat van kinderen en volwassenen niet verwacht mag en kan worden dat als zij ziek zijn onderwijs op
afstand volgen/verzorgen.
Wij gaan met elkaar ons best doen om voor de kinderen en u de contacten met school en het
onderwijs op afstand te regelen, daar gebruiken wij de dagen voor de kerstvakantie voor. Het
afstandsonderwijs zal de twee weken na de kerstvakantie (4 tot en met 15 januari 2021) verzorgd
worden. Het kabinet beslist op 12 januari, afhankelijk van de stand van de besmettingen, of scholen
op 18 januari weer open mogen. Via de school van uw kinderen ontvangt u verdere informatie.
Ik hoop dat u met uw gezin fijne, gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling hebt en wens u
vooral een goede gezondheid in 2021.

Met vriendelijke groet,
Leo Wijker
College van Bestuur SKO West-Friesland
Bijlage: Richtlijnen en protocollen, cruciale beroepen, recht op opvang

Hieronder nog een aantal zaken vanuit richtlijnen en protocollen op een rij.
●
●

●

●

De besluiten van het kabinet en de algemene RIVM-richtlijnen zijn leidend en daar kan niet
van worden afgeweken.
De schoolbesturen zijn, zoals altijd, verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het
onderwijs en de wijze van organiseren. Scholen nemen - onder leiding van de schoolleider en
met betrekken van de medezeggenschapsraad - zelf het voortouw om op de voor hen best
passende manier invulling te geven aan het onderwijs binnen de geldende voorwaarden en
kunnen zich verantwoorden over de keuzes die zij maken.
Afstandsonderwijs: voor het primair onderwijs, inclusief het (v)so en het sbo, geldt dat
afstandsonderwijs nadrukkelijk alleen gezien wordt als een noodmaatregel, omdat scholen
niet aan het onmogelijke kunnen worden gehouden.
Het afstandsonderwijs wordt uitgevoerd en verzorgd door of onder verantwoordelijkheid van
een voor het desbetreffende vak bevoegde leerkracht, die tijdens het afstandsonderwijs kan
interveniëren in het leerproces van de leerling, hem of haar kan helpen in dat leerproces en
kan toezien op het niet-verzuimen van het afstandsonderwijs.

De cruciale beroepen
Speciaal voor deze coronacrisis heeft de overheid een lijst samengesteld van de cruciale
beroepsgroepen. Wie werkt in deze groepen, zorgt ervoor dat onze samenleving blijft draaien tijdens
de crisis. Dit zijn de cruciale beroepsgroepen volgens de Rijksoverheid:
Lijst van cruciale beroepen
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Personeel werkzaam in vitale processen.
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, 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.
Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater 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):
○ Meldkamerprocessen
○ Brandweerzorg
○ Ambulancezorg
○ GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
○ Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen),
bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades,
justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging,
toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Recht op opvang
Het is belangrijk dat mensen met bovenstaande beroepsgroepen aan het werk kunnen blijven en de
mogelijkheid hebben om kinderen naar de opvang of school te brengen. Die mogelijkheid wordt
geboden aan ouders die allebei werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep – ook als je daar vóór de
crisis geen gebruik van maakte. Werkt een van de ouders in een cruciale beroepsgroep, dan mag het
alleen als het echt niet anders kan. Ook als je een onmisbare facilitaire of ondersteunende rol hebt
voor een cruciale beroepsgroep, mag je gebruikmaken van de kinderopvang.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de site van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinde
ropvang-en-onderwijs

