Ouder(s)/verzorger(s) van de
kinderen van de scholen van
Stichting Fluenta

Nieuwegein, 15 december 2020
Kenmerk: 2020‐0526/HV/ib
Betreft: verscherpende maatregelen van het kabinet
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heeft het kabinet verscherpende maatregelen afgekondigd in verband met de toename van het aantal
besmettingen door het coronavirus.
Het kabinet heeft besloten dat met ingang van morgen, woensdag 16 december, de scholen alleen onderwijs op afstand
verzorgen. Een zeer ingrijpende maatregel, voor u maar zeker ook voor de kinderen.
Wat zijn de consequenties?
Deze maatregel betekent het volgende.
 Alle basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs van Stichting Fluenta zijn vanaf woensdag
16 december gesloten.
 Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de
gemeente, om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar moeten worden beschouwd.
 Ouders die nu in de vitale sectoren werken (zoals in de zorg, bij de brandweer en de politie, zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus‐covid‐19/ouders‐scholieren‐en‐studenten‐kinderopvang‐en‐
onderwijs/cruciale‐beroepen) hebben onze speciale aandacht. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is er de
mogelijkheid gedurende de reguliere schooltijden gebruik te maken van de noodopvang op de school.
Mocht dit op u van toepassing zijn dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk in overleg treedt met de directie van
de school. Om in aanmerking te komen voor deze opvang is een werkgeversverklaring nodig, aangevuld met de
werkdagen. Tot aan de kerstvakantie is deze verklaring, aangezien u dit op korte termijn niet geregeld kunt hebben,
nog niet vereist. Na de kerstvakantie wel.
Op deze manier willen we er voor zorgen dat alleen voor de ouders waarvoor de opvang is bedoeld, hiervoor in
aanmerking komen. De leerkrachten verzorgen de opvang naast hun reguliere werk, waardoor de mogelijkheden
beperkt zijn.
Op een andere manier onderwijs verzorgen
Onze primaire taak is het geven van onderwijs. Aangezien de scholen gesloten zijn, zullen wij ons uiterste best doen om
het onderwijs op een andere manier aan te gaan bieden. Dit zal uiterlijk vanaf maandag 4 januari 2021 zijn georganiseerd.
U zult zo spoedig mogelijk door de schoolleiding en/of leerkrachten geïnformeerd worden over de invulling en
mogelijkheden van het thuisonderwijs.
We hopen u met deze brief goed te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot de directie van de school.
Met vriendelijke groet,
Stichting Fluenta,

Harry de Vink
Voorzitter College van Bestuur

