
 
 
Onderwerp: scholen blijven tot zeker 25 januari dicht 

Abbenbroek, 14 januari 2021 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het 

coronavirus blijven de scholen langer dicht. Basisscholen, scholen in het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs blijven, tot zeker 25 januari, onderwijs op afstand 

geven. Met deze brief informeren wij u graag hoe de scholen van EduMare hiermee omgaan.  

Noodopvang 

Zoals ook nu geldt, zijn er leerlingen die nog wel fysiek naar school gaan in de noodopvang. 

Het gaat om de volgende situaties: 

• Leerlingen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. 

• Leerlingen in kwetsbare posities, die in sociaal lastige (thuis)situaties zitten. 

We zien in deze 2de lockdown een toenemende vraag naar de noodopvang. Als een van de 

ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van de 

kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunt u de school verzoeken om noodopvang. De 

school zal doen wat mogelijk is.  

 

De noodopvang van kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep heeft, mag 

echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van de noodopvang van kwetsbare 

kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. De school zal 

dus steeds een afweging maken op basis van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’ noodopvang, 

de realisatie van afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit. U kunt uw kind aanmelden 

voor de noodopvang (van 18 t/m 22 januari) via de e-mail van de school.  

 

Onderwijs op afstand 

In de periode tot 25 januari zullen de scholen blijven werken aan het bieden van rust, 

structuur en zelfvertrouwen. Dit doen de leerkrachten door bekende lesstof op verschillende 

manieren te herhalen. Uw kind(eren) krijgt hierdoor een goede basis mee. Bovendien geeft 

dit de kinderen zelfvertrouwen. In deze periode zijn scholen terughoudend in het aanbieden 

van nieuwe lesstof. 

Nu de sluiting zeker t/m 25 januari gaat duren zullen de scholen blijvend aandacht houden 

voor het sociale contact. Dit betekent dat leerkrachten meerdere keren per week (online) 

contact met uw kind(eren) zullen hebben. Dit om te kijken hoe het met ze gaat en om het 

schoolwerk te bespreken.  

Tot slot 

Omdat de meeste leerlingen het beste op school leren, vinden wij het belangrijk dat de 

scholen zo snel mogelijk weer open gaan. Dit moet echter wel veilig en verantwoord kunnen. 

Daarom bekijkt het kabinet, naar verwachting, volgende week opnieuw de situatie en wat er 

dan mogelijk is. We zullen u op de hoogte houden over de situatie. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 

Ingrid van Doesburg en Henk de Kock, 

Bestuurders 


