
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van GOO onderwijs 

 

Gemert, 13 januari 2021 

Betreft: verlenging lockdown 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Gisteravond heeft er weer een persconferentie van het kabinet plaatsgevonden. De huidige 
lockdown wordt voortgezet voor het onderwijs, in ieder geval tot 25 januari a.s. Heropening daarna 
hangt af van het RIVM onderzoek naar de Britse variant van het Coronavirus en de gevolgen daarvan 
voor kinderen.  

Noodopvang 
Het organiseren van noodopvang in combinatie met onderwijs op afstand is een behoorlijke 
uitdaging, zeker door een toename van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang. Ik 
benadruk daarom dat tijdens de noodopvang geen reguliere onderwijsdag aangeboden wordt. De 
kinderen in de noodopvang krijgen begeleiding in het thuiswerk aangeboden en kunnen aansluiten 
bij de online lessen van de eigen groep.  
 
Om een beroep te kunnen doen op noodopvang tijdens onderwijsuren moet er minimaal één ouder 
werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Ik verzoek ouders om eerst zelf te proberen opvang voor uw 
kinderen te organiseren. Pas als u de opvang voor uw kinderen écht niet anders opgelost krijgt kunt u 
een beroep doen op noodopvang. Ik reken erop dat u (opnieuw) zorgvuldig afweegt of u noodopvang 
nodig heeft. 

De wijze van aanmelden van kinderen voor de noodopvang blijft hetzelfde, per mail bij de teamleider 
van uw locatie. Van de locatie krijgt u bericht voor welke datum de noodopvang voor week 3 
aangemeld dient te zijn. Bij aanmelding vermeldt u: 

- Welk cruciaal beroep u uitoefent, 
- Op welke dagen van de week u noodopvang nodig heeft, 
- De naam/namen van uw kind/kinderen. 

Kwetsbare kinderen 
De opvang van ‘kwetsbare kinderen’ verloopt via de teamleider(s) van uw locatie.  

Groep 8 leerlingen 
GOO blijft alle ontwikkelingen m.b.t. het de advisering van groep 8 leerlingen voor het voortgezet 
onderwijs, de aanmelding van groep 8 leerlingen voor het voortgezet onderwijs en de (eind)toetsen 
nauwgezet volgen. Ik informeer u zodra hierover meer bekend is. 

Aangepast testbeleid kinderen 
Het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar is gewijzigd. Dringend geadviseerd wordt om kinderen bij 



Corona gerelateerde klachten (koorts, hoesten of verkoudheid) te laten testen. Kinderen die getest 
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

Vragen 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen bij de teamleider(s) van uw locatie. 

Tot slot wil ik nogmaals mijn waardering en dank uitspreken naar onze kinderen, ouders en 
medewerkers die er het beste van maken in deze moeilijke omstandigheden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ab Groen, bestuurder 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

