
 

Veldhoven, 2 april 2020 

Geachte ouders, 

 

Dinsdagavond is tijdens de persconferentie door minister-president Rutte bekend gemaakt dat de 

maatregelen die gelden rondom de corona-crisis verlengd worden tot en met dinsdag 28 april a.s.  

Dit betekent dat de scholen in elk geval tot die datum gesloten blijven.  

 

Onderwijs 

De leerkrachten doen hun uiterste best om, in de tussenliggende periode, thuisonderwijs te 

verzorgen. Daarnaast maken zij wekelijks “een belrondje” om een terugkoppeling te ontvangen van 

de situatie thuis. Vanaf deze week zullen zij dit online doen via het programma Google Meets. U 

ontvangt hierover aanvullende informatie van de leerkracht. Daarnaast worden er vanaf MB 2 

digitale instructies verzorgd. U ontvangt via de leerkracht van uw kind hierover aanvullende 

informatie. 

 

Opvang 

Met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk 

thuis te blijven en thuis te werken. Hierdoor lukt het bijna alle ouders om zelf de opvang van de 

kinderen vorm te geven. Dat is heel erg fijn. Ouders die beiden in een cruciaal beroep werken en de 

opvang niet op een of andere manier geregeld krijgen, kunnen een beroep doen op opvang op 

school. Ouders waarvan er 1 in een cruciaal beroep werkt, worden door de gemeente en het RIVM 

dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere ouder die thuis werkt. 

Ondanks dat we beseffen dat dit een groot beroep op u doet, ondersteunen we deze werkwijze en 

vragen we u eerst of u de opvang niet op een andere manier kunt organiseren. Indien dit echt niet 

lukt, kunt u via admin.veldhovenmidden@veldvest.nl een aanvraag doen. Leerlingen die verkouden 

zijn, hoesten of koorts hebben, mogen sowieso niet naar de opvang komen. Ook leerlingen waarvan 

een gezinslid verkouden is, koorts heeft of hoest, kunnen niet naar de opvang.  

Ouders die niet in cruciale beroepen werken, hebben geen recht op opvang. Indien u vermoedt recht 

te hebben op nood-of crisisopvang, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 

14040 en daar een aanvraag doen. Zij hanteren dezelfde criteria als hierboven beschreven, maar 

kunnen uitzonderingen maken als er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen, overbelasting, 

of andere specifieke omstandigheden. 

Bij het brengen en halen van de kinderen vragen we u de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen, 

en dus in ieder geval 1,5 meter afstand te houden. Met alle maatregelen proberen we er samen voor 

te zorgen dat we deze periode goed (en gezond) doorkomen. 

 

De meivakantie start voor de scholen binnen ons bestuur op zaterdag 18 april a.s. De volgende 

persconferentie is gepland op dinsdag 21 april a.s. Dit valt dus midden in de meivakantie. Het is 

afwachten hoe de situatie er na de meivakantie uitziet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 

stand van zaken met betrekking tot onze school. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 
Met vriendelijke groet,   
Anouk van den Hurk  
Directeur SBO De Verrekijker 
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