Primair onderwijs en Corona vanaf 16 december 2020
Scholen sluiting
Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 sluiten ook de Optimus scholen voor
(speciaal) basisonderwijs. Het kabinet heeft aangekondigd dat het basisonderwijs indien de
ontwikkeling van het aantal besmettingen beduidend minder blijkt, mogelijk eerder weer zal worden
opengesteld. Hier volgen de belangrijkste zaken die voortkomen uit de landelijke Tijdelijke Wet
Maatregelen Covid-19.
Onze scholen zijn overvallen door het besluit van het kabinet om ook de basisscholen te sluiten. De
teams hebben tijd nodig om het afstandsonderwijs voor alle kinderen voor te bereiden en
noodopvang te regelen voor een aantal kinderen dat extra kwetsbaar is. Ook dient de noodopvang
voor kinderen met ouders in cruciale beroepen georganiseerd te worden. De teams gebruiken
daarvoor de dagen voor de kerstvakantie. De scholen verzorgen tijdens deze voorbereidingsdagen
geen afstandsonderwijs en noodopvang zal minimaal zijn.
Onderwijs en noodopvang voor kwetsbare kinderen
Meteen na de kerstvakantie start het afstandsonderwijs op alle scholen. Ook zullen de scholen
noodopvang organiseren voor een aantal kinderen. Deze kinderen zijn door de school aangemerkt als
kwetsbaar. Het gaat dan om kinderen met een fors risico in hun ontwikkeling al dan niet in
combinatie met ongunstige thuisomstandigheden. Het is enkel en alleen aan de school om te
bepalen om welke kinderen het hierbij gaat.
Noodopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen
Het verzorgen van afstandsonderwijs en het opvangen van kwetsbare kinderen vraagt veel van de
schoolteams. De schoolteams hebben echter nog een derde taak en dat is het zo goed als mogelijk
verzorgen van noodopvang onder schooltijd voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.
Voor een overzicht van cruciale beroepen zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Ouders met cruciale beroepen kunnen noodopvang aanvragen bij de school.
Hierbij heeft de rijksoverheid als voorwaarde meegegeven dat wanneer het gaat om een gezin
waarin één van beide ouders een cruciaal beroep uitvoert, het dringend verzoek gedaan wordt om
de kinderen zelf op te vangen.
Wanneer er sprake is van een gezin met twee ouders met een cruciaal beroep of om een
éénoudergezin waar de ouder een cruciaal beroep uitvoert, en er kan geen andere opvang voor de
kinderen geregeld worden, zal de school zich maximaal inspannen om noodopvang te organiseren.
In het geval de uitvoering van het afstandsonderwijs voor alle kinderen en de noodopvang voor
kwetsbare kinderen door noodopvang voor de cruciale beroepen te zeer belemmerd worden, zal
gezocht worden naar een andere oplossing in samenwerking met het bestuur en de gemeente.
Samen
Alle medewerkers van Optimus spannen zich maximaal in om de kinderen ook in deze periode het
beste te geven wat mogelijk is. Samenwerking met ouders/verzorgers is hierbij cruciaal.
Door begrip te hebben voor elkaars rollen en situaties en door samen te staan voor het beste voor de
kinderen, zullen we goed door de Coronacrisis komen.

