Aan de ouders/verzorgers van
leerlingen op scholen van SKOWF
15 maart 2020
Betreft: sluiting scholen
Geachte ouders/verzorgers,
Eerder vandaag hebben wij u geïnformeerd dat het kabinet in overleg met deskundigen mogelijk het
besluit zal nemen om de scholen in Nederland te sluiten. Inmiddels is dit besluit genomen, scholen
worden gesloten van 16 maart tot en met 6 april.
Hoe nu verder?
Wij zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 opvang bieden aan die kinderen, waarvan de
ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen (zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening en
leerkrachten die zorgdragen voor de tijdelijke opvang op school). Wellicht moeten wij dit principe de
eerste dagen iets ruimer opvatten om de ouders meer tijd te bieden om de opvang in de veilige
thuis/familie situatie te regelen. Als dit zich voordoet neemt u contact op met de directeur van de
school.
Wij willen de groepjes leerlingen die wij opvang bieden graag zo klein mogelijk houden, dat is
passend bij de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen de gaan. Veiligheid en
gezondheid voor onze kinderen, voor u als ouders en voor onze medewerkers en alle naasten om ons
heen, staan voorop.
Wij verwachten dat teamleden die maandag en dinsdag werken gewoon op school komen. (Natuurlijk
niet als ze ziekteverschijnselen hebben). Zij zullen zich voorbereiden op twee zaken:
A. Het bieden van de opvang aan kinderen van genoemde ouders. Wij zullen zien hoe zich dat
ontwikkelt. We hebben hierbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook hier geldt: niet
voor kinderen met ziekteverschijnselen (ook al is dat waarschijnlijk geen corona).
B. Het aanbieden van thuisonderwijs, met name automatiseren en herhalen, waarbij we gebruik
kunnen maken van online mogelijkheden, dit wordt schoolspecifiek aangepakt. We gaan
hiermee aan de slag, via de school ontvangt u hier de komende dagen meer informatie over.
Verder willen wij alle ouders/verzorgers zeer dringend vragen om de berichtgeving van school
frequent te lezen. Wij zullen nog veel informatie moeten uitwisselen en afstemmen.
Wij doen een groot beroep op onze ouders/verzorgers en op onze medewerkers, op de inzet,
creativiteit en het meedenken van allen. Wij hebben een grote zorg voor onze leerlingen, onze ouders
maar ook voor de (naaste)wereld om ons heen.
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Heeft u dringende vragen of opmerkingen dan horen wij die graag. Wij hopen dat u begrijpt dat wij
wellicht nog niet alle antwoorden hebben en dat wij druk zijn om alles zo goed mogelijk te regelen.
Met vriendelijke groet,
Leo Wijker
College van Bestuur SKO West-Friesland
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