
Beste ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van de berichtgeving van de overheid laten wij u weten de scholen van Scholengroep 
Perspectief te sluiten met ingang van maandag 16 maart 2020. De scholen blijven voorlopig gesloten 
tot en met in elk geval 6 april 2020. We houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. 
Uiteraard in elk geval wanneer we het besluit nemen om de scholen weer te openen.  
 
De belangrijkste reden voor dit besluit door de overheid is de landelijk toenemende onrust onder 
ouders en medewerkers en de afwegingen m.b.t. de gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn er ook steeds 
meer leerkrachten en leerlingen die thuis moeten blijven, waardoor het steeds moeilijker wordt om 
de school draaiende te houden.  
 
Hoe gaat het nu verder? 
 
We gaan ervan uit dat u als ouders/verzorgers zoveel mogelijk de opvang van de kinderen zelf gaat 
regelen. Op school zal er met ingang van maandag 16 maart 2020 alleen opvang geboden worden 
voor ouders die 

 werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening, 
leerkrachten, die werken in de tijdelijke opvang).  

 geen opvang op korte termijn kunnen regelen. In dat geval kunnen de kinderen tijdelijk 
worden opgevangen op school totdat de vervanging is geregeld.  

We hopen dat u zich beseft dat wij de groep leerlingen, die wij opvang bieden graag ook zo klein 
mogelijk willen houden. Doel van de schoolsluiting is immers om de verspreiding van het corona-
virus tegen de gaan.  
Als een van beide situaties van toepassing is en u denkt een beroep te moeten doen op opvang op 
uw school, vragen we u contact op te nemen met de directeur van de school. 
 
Voor zover dat mogelijk is, zullen de teamleden de eerste dagen in elk geval op school aanwezig zijn. 
Zij zullen in eerste instantie een tweetal zaken gaan oppakken:  

 Bieden van opvang aan kinderen van genoemde ouders.  
 Organiseren van mogelijkheden voor thuisonderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

gebruik van digitale middelen. Zodra hier meer over bekend is, zal de school u erover 
informeren.  

 
Wat zijn de gevolgen? 
 

 Thuisonderwijs is voor ons ook iets nieuws. Daar zullen we ervaring mee op moeten doen en 
dat zal niet zonder vallen en opstaan zijn.  

 Leraren moeten keuzes maken in het aanbod de komende tijd maar zijn zich ervan bewust 
dat ondersteuning en uitleg niet meer of veel moeilijker kan gegeven worden. 

 Ook voor leerlingen is deze manier van onderwijs nieuw.  We beseffen dat dit voor uw kind 
niet altijd gemakkelijk zal zijn. Ook zijn we ons bewust dat niet ieder kind altijd kan 
beschikken over een device (computer, tablet of gsm. 

 Kinderen in groep 3 en 4 kunnen in de ontwikkeling van lezen, schrijven en rekenen een 
vertraging oplopen als ze niet voldoende oefenen. 

 Voor kleuters, leerlingen in het speciaal onderwijs en wellicht speciaal basisonderwijs is 
afstandsleren m.b.v. de leerkracht niet/onvoldoende mogelijk. Onze scholen zullen daar zelf 
hun afweging in maken.  

 Communicatie: het zal een uitdaging zijn om iedereen te bereiken. 
 Na deze periode zullen leerkrachten moeten inventariseren hoe leerlingen zich ontwikkeld 

hebben en hoe hierop in het programma kan worden ingespeeld. 



 
Verder vragen we u als ouders/verzorgers zeer dringend om uw mailbox dan wel andere manieren 
waarop de school u informeert in de gaten te houden. Zeker in de eerste dagen zal er nog veel 
informatie uitgewisseld moeten worden.  
 
In deze bijzondere dagen doen we een groot beroep op onze ouders/verzorgers, op onze 
medewerkers en op de inzet, creativiteit en het meedenken van allen. We hebben een enorme zorg 
voor onze leerlingen, onze ouders/verzorgers, maar ook voor de wereld om ons heen. 
 
Heeft u dringende vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag. Dat mag via de directeuren van 
de scholen. Wij hopen dat u begrijpt dat we wellicht nog niet alle antwoorden hebben en dat we 
enorm druk zijn om alles zo goed als mogelijk te regelen.  
 
We wensen u en uw kind(eren) in deze periode sterkte en hopen op een blijvende goede 
gezondheid. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
College van bestuur  
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