
 
 
Gemert, 19 maart 2020 
 
Betreft: update Coronavirus 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Ik realiseer mij dat u op dit moment veel berichten ontvangt m.b.t. het Coronavirus. De 
ontwikkelingen gaan echter heel snel en ik wil u zo goed mogelijk informeren. Ik hoop op uw 
begrip hiervoor. Op de website van GOO vindt u tevens berichtgeving van GOO m.b.t. het 
Coronavirus en staan veel gestelde vragen met antwoorden over de maatregelen voor het 
onderwijs en de opvang. 
 

Onderwijs. 
Onze locaties hebben hard gewerkt aan een programma voor het geven van lessen op 
afstand en het maken van thuisopdrachten om zo het leerproces zoveel mogelijk door te 
laten gaan. Informatie en instructies hierover ontvangt u via het kindcentrum van uw kind. 
Hier kunt u ook terecht voor vragen of ondersteuning. 

 
Eindtoets groep 8. 
De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8. Leraren zijn momenteel 
erg druk met de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren 
van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en 
heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen 
eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. Heeft u nog vragen over het 
schooladvies dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 

Schooladvies. 
Alle leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen periode al een schooladvies gekregen van 
de leraar. Het advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen 
over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in 
welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. Op de middelbare school zal 
vervolgens goed gekeken worden of leerlingen op de juiste plek zitten. 

Opvang. 

Sinds deze week worden kinderen van ouders met een cruciaal beroep op hun eigen locatie 
opgevangen tijdens de reguliere openingstijden. Om het risico op besmetting zo klein 
mogelijk te houden blijf ik een beroep op u doen om opvang zoveel als mogelijk in de 
thuisomgeving te organiseren. Lukt dit niet, dan kunt u ook in de komende weken voor 
noodopvang terecht op onze locaties. Noodopvang kunt u rechtstreeks via uw locatie 
aanvragen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Compensatie eigen bijdrage 
Het kabinet heeft aangegeven dat zij gaan bekijken of de kosten voor de eigen bijdrage van 
ouders gecompenseerd kan worden, nu zij geen gebruik kunnen maken van de opvang. Naar 
aanleiding hiervan hebben de bracheorganisaties BK en BMK en de belangenvereniging voor 
ouders in de kinderopvang BOinK een brief opgesteld voor alle ouders. Deze brief kunt u hier 
lezen.  Ik hoop u binnenkort over een regeling te kunnen informeren. 
 
Dankbaar. 
Alle medewerkers van GOO doen ontzettend hard hun best om de kinderen van ouders met 
een cruciaal beroep op te vangen en voor andere kinderen goed thuisonderwijs te 
organiseren. Ik begrijp dat het ook voor u als ouder onzekere tijden zijn en GOO probeert u 
zo goed mogelijk te informeren. Ik merk dat veel ouders elkaar steunen en ons een warm 
hart toedragen. Ik ben iedereen hier erg dankbaar voor! 
 
Meer informatie. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met de directeur of coördinator van uw kindcentrum 
of met onze klantenservice: tel. 088-0088560  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert Otten, 

bestuurder a.i. 

https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisis
https://www.boink.info/artikelen/nieuws/openbaar/2020/brief-voor-ouders-zorgen-omtrent-kosten-kinderopvang-coronacrisis

