Afstandsonderwijs en noodopvang
Raalte/Olst-Wijhe, 13 januari 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren is door het kabinet meegedeeld dat de lockdown van ons land met drie weken wordt verlengd. Voor het
primair onderwijs geldt dat in de komende week duidelijk zal worden of de scholen en de kinderopvang op 25
januari al open zullen gaan. Dit hangt af van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de
gevolgen daarvan voor kinderen. We hopen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Vooralsnog gaan we
bij het organiseren van het onderwijs uit dat de lockdown voortduurt tot vrijdag 5 februari.
Voor het onderwijs geldt dat het geven van onderwijs-op-afstand prioriteit en hoofddoel is. Leerkrachten moeten
zich hier dus als eerste op richten om de doorgang van het onderwijs zo goed als dat kan mogelijk te maken.
Noodopvang geldt voor leerlingen in kwetsbare situaties en als 1 of 2 ouders een cruciaal beroep heeft. Op onze
scholen merken we dat er een duidelijk groter beroep wordt gedaan op deze noodopvang dan bij de vorige
schoolsluiting en dat de grenzen van wat mogelijk is worden bereikt.
Wij willen u erop wijzen dat noodopvang geen onderwijs is en er ook sprake moet zijn dat het echt noodzakelijk is
om hiervan gebruik te maken. De noodopvang zorgt dat ouders met een cruciaal beroep hun noodzakelijke werk
kunnen uitoefenen en leerlingen in een kwetsbare positie extra worden ondersteund. Het zorgdragen voor
kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de noodopvang is op dit moment niet haalbaar voor veel scholen en
is ook niet het doel van de noodopvang. Het is aan de school om vast te stellen in hoeverre noodopvang nog te
realiseren is en het criterium daarvoor is dat onderwijs-op-afstand door moet kunnen gaan. Het ministerie geeft
scholen en besturen de ruimte om hier eigen afwegingen te maken en de prioriteit te leggen bij het onderwijs-opafstand. Concreet betekent dit dat mocht het binnen een van onze scholen organisatorisch niet mogelijk zijn alle
leerlingen op te vangen die een beroep doen op de noodopvang, dan mag de school hierin een eigen afweging
maken en prioriteiten stellen.
De overheid een overzicht heeft opgesteld van de beroepen, die onder het begrip ‘cruciaal’ vallen. Het overzicht
van deze beroepen treft u aan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Nadrukkelijk gaat het dus om de ouders, die werk hebben dat onder één van deze sectoren valt. U zal begrijpen
dat het voor de kinderopvang en de school lastig is om beroepen van ouders te ‘controleren’. De regel is dus: ‘het
kind gaat niet naar opvang of school tenzij……’ Daarom ook een beroep op u, zeker nu de sluiting langer lijkt te
gaan duren, om ook te kijken naar alternatieven voor opvang.
Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht en danken u voor uw medewerking.
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