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Gemert, 24 april 2020 

 

Betreft: start opvang en onderwijs op 11 mei 2020. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Allereerst willen wij u als ouder(s)/verzorger(s) hartelijk danken voor uw inzet bij het ondersteunen 

van het thuisonderwijs de afgelopen periode. Mede door uw betrokkenheid heeft het onderwijs 

doorgang kunnen vinden in deze bijzondere periode. Onze leraren en pedagogisch medewerkers 

kijken er erg naar uit om op 11 mei a.s. de kinderen weer op de locaties te kunnen ontvangen. In 

deze brief informeren wij u hoe deze herstart gaat plaatsvinden. 

Onderwijs met ingang van 11 mei 2020. 

Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. Wij volgen daarbij het protocol 

basisonderwijs van de PO Raad. Om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van leerlingen en 

ouders te creëren, en de aansluiting bij de BSO zo optimaal mogelijk te houden, gaan kinderen hele 

dagen naar school en blijven over. Een deel van het onderwijs blijft in de thuisomgeving plaatsvinden 

op de dagen dat de kinderen niet naar school komen.  

 

Verdeling in twee groepen. 

De leerlingen worden in twee groepen verdeeld. Groep A. en groep B. Bij het verdelen van de 

kinderen in de groepen A en B proberen we er zoveel mogelijk rekening mee te houden dat kinderen 

uit hetzelfde gezin op gelijke dagen naar school gaan. 

De kinderen uit groep A gaan naar school op de volgende dagen: 

- Week 20 -> maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 mei 

- Week 21 -> dinsdag 19 en woensdag 20 mei 

- Week 22 -> dinsdag 26 en woensdag 27 mei 

De kinderen uit groep B gaan naar school op de volgende dagen: 

- Week 20 -> donderdag 14 en vrijdag 15 mei 

- Week 21 -> maandag 18 mei 

- Week 22 -> maandag 25, donderdag 28 en vrijdag 29 mei  

We hebben gekozen voor een planning t/m 1 juni a.s., in afwachting van vervolgmaatregelen van het 

kabinet.  

Overblijven, buiten spelen en gymlessen. 

Kinderen blijven allemaal over op school. Het buiten spelen vindt plaats in kleine groepen en 

gymlessen worden alleen buiten gegeven. 

Toetsen. 

In de startweken tot en met Pinksteren zullen er geen toetsen plaatsvinden. We willen kinderen eerst 

de tijd geven om weer aan school te wennen en bekijken hoe het met hen gaat.  



 

2 
 

Activiteiten. 

Buitenschoolse activiteiten evenals feestdagen op locatie worden afgezegd. Schoolreis, schoolkamp 

kunnen helaas niet doorgaan. Er is speciale aandacht om toch voor alle leerlingen van groep 8 een 

mooi afscheid te verzorgen. Hier zal per locatie nog naar gekeken worden. Over een eventuele 

eindmusical nemen we later een besluit. Hier zijn verschillende varianten te bedenken die passend 

zijn bij de RIVM maatregelen. 

Buitenschoolse opvang (BSO) met ingang van 11 mei 2020. 

De BSO is alleen beschikbaar voor de kinderen die een BSO-contract hebben en op die dag fysiek 

onderwijs volgen, en niet op andere dagen. Voorbeeld: gaat uw kind normaliter op dinsdag naar de 

BSO, maar heeft het nu bijvoorbeeld op donderdag de lesdag, dan verschuift de contractdag BSO 

mee naar de donderdag. Klanten hebben recht op hetzelfde aantal contractdagen dan men 

daadwerkelijk afneemt tot maximaal het aantal lesdagen per week. Verdere informatie omtrent de 

werkwijze met betrekking tot BSO volgt zo spoedig mogelijk. 

Kinderopvang/Peuterwerk (0-4 jaar). 

De kinderopvang en het peuterwerk gaat met ingang van 11 mei weer regulier open. We volgen hier 

de protocollen vanuit de rijksoverheid, Brancheorganisatie Maatschappelijke kinderopvang en PO-

raad. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Afmelden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang vanaf 11 mei 

Wellicht besluit u om uw kind voorlopig nog niet naar de opvang te brengen. Mocht u uw kind nog 

niet naar de opvang brengen vanaf 11 mei, dan vragen we u die afmelding tijdig door te geven via de 

gebruikelijke manier binnen uw locatie. Op deze manier hebben we een compleet beeld van het 

aantal kinderen dat we mogen verwachten en zijn we beter in staat om onze personeelsroosters 

rond te maken. 

Compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

De afgelopen weken is er op landelijk niveau gewerkt aan een compensatieregeling. Dit heeft tijd 

gekost in verband met specifieke aandacht voor de privacy en administratieve uitvoerbaarheid voor 

ouders en kinderopvangorganisaties. Inmiddels is er een akkoord bereikt en is duidelijk dat ouders 

volledig worden gecompenseerd. De regeling is in ieder geval van toepassing op de periode van 16 

maart tot en met 10 mei.  

Ook voor ouders die gebruik maken van een gemeentelijke subsidieplaats wordt op dit moment een 

compensatieregeling uitgewerkt. Ouders die gebruik maken van een van onze kinderopvangdiensten 

worden volgende week geïnformeerd over de exacte afwikkeling van de compensatieregelingen.  

Binnenkort voeren wij de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te 

zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Hiermee 

zijn wij in staat om de noodopvang aan kinderen van ouders in vitale beroepen te blijven bieden en 

weet u zeker dat u uw recht op kinderopvangtoeslag en uw plek in de kinderopvang kunt behouden. 

Preventieve maatregelen 

Gezondheidsklachten en risicogroepen kinderen. 

We vragen u extra alert te zijn en uw kind alleen naar de opvang of naar school te brengen als het 

geen ziekteverschijnselen vertoond. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

− Kinderen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.   

− Kinderen die behoren tot een risicogroep komen niet naar de opvang en kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs (wij verzoeken u contact op te nemen met het kindcentrum) 
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− Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (wij verzoeken u contact op te nemen met het kindcentrum). 

Gezondheidsklachten en risicogroepen personeel. 

We hanteren de richtlijnen van het RIVM en personeelsleden die in de risicogroep vallen kunnen 

worden vrijgesteld van werk op de opvang of school. Wij doen onze uiterste best om alle groepen en 

klassen te bezetten, maar er kunnen momenten zijn waarop dit wellicht niet lukt.  

Halen en brengen. 

Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Als kinderen worden gebracht en gehaald 

dan gebeurt dat door één ouder/verzorger. Ook gaan er mogelijk extra regels gelden rondom breng- 

en haaltijden en werkwijze rondom breng- en haalmomenten binnen zowel opvang als onderwijs. U 

ontvangt voor aanvang van de eerste les-, opvangdag richtlijnen van uw locatie op welke wijze dit 

gaat plaatsvinden.  

1,5 meter samenleving. 

De laatste weken wordt er veelal gesproken over de 1,5 meter samenleving. Hoewel deze 

afstandsmaatregel tussen kinderen onderling (gedeeltelijk) is losgelaten blijft deze voor volwassenen 

van kracht. We vragen ouders hier rekening mee te houden. We vragen ouders om het schoolplein 

niet te betreden en hun kinderen slechts te brengen tot aan het schoolplein en direct daarna te 

vertrekken. Per kindcentrum wordt bekeken of er voor de kinderopvang of kleutergroepen 

afwijkende afspraken moeten worden gemaakt.  

• We vragen ouders kleding aan te trekken bij hun kids die zelfstandig aan- en uitgetrokken 

kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) 

• We vragen ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 

'genuttigd' (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit 

Hygiënemaatregelen. 

Hygiëne is in deze tijd extra belangrijk. Naast de standaard hygiënemaatregelen hanteren we op alle 

locaties daarom extra richtlijnen. Onder anderen: 

− Regelmatig handen wassen, zowel voor medewerkers als kinderen; 

− Extra aandacht voor het schoonmaken van de toiletten; 

− Extra schoonmaken van contact oppervlakken zoals tafels banken en contactpunten zoals 

deurklinken en  lichtschakelaars. 

Noodopvang. 

De noodopvang blijft gedurende en na de meivakantie onder dezelfde voorwaarden geopend. Vanaf 

11 mei zal de noodopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar gedurende de schooltijden worden 

verzorgd door het onderwijs. Opvang vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen klas. Buiten 

schooltijden vindt de noodopvang plaats in de buitenschoolse opvang. Noodopvang voor kinderen 

van 0 tot 4 jaar vindt plaats binnen de dagopvang. 

24-uurs-/weekend opvang. 

De 24-uurs-/weekend opvang blijft gedurende de meivakantie onder dezelfde voorwaarden 

geopend. Of deze vorm van opvang onder dezelfde voorwaarden ook na 11 mei wordt voortgezet is 

nog niet duidelijk. Nadere informatie volgt. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij de 

directeur/coördinator van uw locatie.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur en directie van GOO 
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