Opvang van kinderen met ouders/verzorger in cruciale beroepen
Het kabinet heeft besloten alle basisscholen te sluiten tot en met 6 april. Kinderen
kunnen in die periode dus niet naar school komen. Het kabinet heeft een uitzondering
vastgesteld voor ouders/verzorgers die werken in cruciale beroepen. Voor hen geldt
dat hun kinderen onder bepaalde voorwaarden wél op school kunnen worden
opgevangen als het niet lukt om op een andere wijze opvang voor de kinderen te
organiseren.
Cruciale beroepsgroepen zijn bijvoorbeeld: gezondheidszorg, brandweer, politie,
openbaar vervoer en onderwijs. De lijst met cruciale beroepen is te vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen.
Om de verspreiding van het virus te kunnen beheersen stelt onze overheid dat
vermeden dient te worden dat te veel mensen bij elkaar in de buurt zijn. Dit heet ‘social
distancing’ Dit geldt dus ook voor onze scholen. Voor kinderen én volwassenen. Het is
daarom dat wij bij het beoordelen van aanvragen ten behoeve van de opvang van
kinderen van ouders/verzorgers uit cruciale beroepen zeer kritisch moeten zijn. De
beoordeling van een aanvraag ligt bij de directeur van de school. Daarbij wordt
voorrang gegeven aan de opvang van kinderen met ouders/verzorgers die beiden in
cruciale beroepen werken. Hetzelfde geldt voor kinderen uit een één ouder/verzorger
gezin waarvan de ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft.
Er is ook eventueel opvang mogelijk in het geval één van beide ouders/verzorgers een
cruciaal beroep heeft en het onmogelijk is om opvang te regelen.
Verzoeken tot opvang worden gedaan bij de directeur van de school. De school vangt
kinderen op gedurende de normale schooltijd. Voor- en naschoolse opvang kunnen
geregeld worden met de kinderopvangorganisaties waarmee de scholen
samenwerken.
In een aantal gevallen werken Optimus-scholen onderling samen t.b.v. het organiseren
van de opvang. Het kan dan zijn dat kinderen op een nabijgelegen Optimus-school
worden opgevangen
Afstandsonderwijs
Optimus-scholen dragen zolang het nodig is zorg voor afstandsonderwijs voor de
kinderen. Daarbij worden digitale hulpmiddelen gebruikt en in een aantal gevallen
worden ook pakketjes met werkbladen en boeken door de school beschikbaar gesteld.
In het geval digitale hulpmiddelen thuis ontbreken, of niet goed werken, zal de school
helpen bij het vinden van een oplossing.
Binnen Optimus is afgesproken dat het afstandsonderwijs ongeveer twee uur tijd per
dag van het kind vraagt. Scholen voorzien ouders/verzorgers van adviezen hoe om te
gaan met het thuisonderwijs. Ook zullen de scholen sociaal contact houden met hun
leerlingen. Voor kinderen en gezinnen die meer kwetsbaar zijn is uiteraard extra
aandacht.

Communicatie
De communicatie rondom opvang van kinderen en het afstandsonderwijs en andere
ontwikkelingen die te maken hebben met het Coronavirus, verloopt altijd via de school.

Samen staan wij sterk
De Coronacrisis treft onze samenleving hard. Alle medewerkers van Optimus spannen
zich tot het uiterste in om het onderwijs in deze moeilijke tijden vorm te geven. Zij doen
dit met heel hun hart voor de kinderen, voor de ouders/verzorgers en de samenleving.
Ook de medewerkers van Optimus moeten nabije contacten vermijden. Ook zij kunnen
ziek zijn, of zich niet lekker voelen en thuis moeten zijn. Wij merken dat
ouders/verzorgers meedenken, invoelen en zich verbonden tonen met de scholen. In
deze moeilijke tijden is nog duidelijker dat het goede zich laat zien als we eensgezind
werken samen met ouders/verzorgers om onze kinderen het beste te geven wat maar
mogelijk is: onvoorwaardelijke aandacht en vertrouwen.

