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Geachte dames en heren, 
Opvang leerlingen 
Gisteren heb ik u geïnformeerd over de sluiting van de beide scholen tot in ieder geval 6 april. Hiermee geven we 
gevolg aan de nieuwste richtlijnen van het ministerie inzake het tegengaan van de verspreiding van het 
coronavirus. 
Ik geloof dat het goed is nadrukkelijk te wijzen op het doel van de sluiting van de scholen. Door de scholen 
gesloten te houden, wordt vermeden dat (grote) groepen mensen/kinderen bijeen zijn. Grote groepen 
mensen/kinderen leveren een groter risico op. 
Het is dus in het belang van de gezondheid van uw kind (en indirect ook van u) en de leraren dat er in school 
geen (grote) groepen bijeen zijn. Gebeurt dat toch, dan wordt het risico op besmetting van kinderen en leraren 
aanzienlijk verhoogd. 
Gelet op bovenstaande is het van belang dat uw kind thuis (of op een andere manier kleinschalig) wordt 
opgevangen in de periode dat de scholen gesloten blijven. 
Vandaag, zo merkten we, is in alle gevallen gevolg gegeven aan de kleinschalige opvang van alle leerlingen. Op 
onze scholen zijn nu geen leerlingen. Het wordt gewaardeerd, dat alle ouders zo verstandig met het besluit om de 
scholen te sluiten, zijn omgegaan.  
Er wordt vanuit de overheid op aangedrongen om kinderen, van wie de beide ouders werken in de 'vitale sector', 
toch in school op te vangen. 
We benadrukken dat de school geen professionele kinderopvang is en ook geen professionele kinderopvang kan 
waarmaken. De voorkeur gaat ernaar uit dat u uw kind kleinschalig, thuis, opvangt. Het voorkomt ook dat 
gezondheidsrisico's worden vergroot. 
Vanaf woensdag kunnen kinderen, van wie de beide ouders in de vitale sector werkzaam zijn, onprofessioneel 
worden opgevangen in school. De leraren dragen hiervoor zorg. Ouders die gebruik willen maken van deze 
mogelijkheid, dienen dit te melden door voor dinsdag 17 maart, om 12.00 uur, een e-mail te sturen 
naar administratie@rsv.nl, Vermeldt u duidelijk om welke kinderen het gaat, op welke vestiging en in welke groep 
het kind zit, om welke dagen of uren het gaat, de reden en het beroep van beide ouders. In ieder geval kan er 
geen opvang plaatsvinden voor 8.45 uur en na 15.00 uur (woensdag 12.30 uur). U ontvangt daarna van de 
school bericht of uw kind wel of niet kan worden opgevangen.  
Onder de vitale sector of cruciale beroepsgroepen wordt verstaan: mensen die werken in de zorg, het onderwijs, 
het openbaar vervoer, de voedselketen, het transport van brandstoffen, het vervoer van afval en vuilnis, de 
kinderopvang, de informatievoorziening, de hulpverleningsdiensten en de noodzakelijke overheidsprocessen. 
De leraren bereiden op dit moment ook 'huiswerk' voor. Dit huiswerk zal vanaf aanstaande woensdag 
beschikbaar zijn en dient ervoor dat de leerlingen tijdens de schoolsluiting toch aandacht kunnen besteden aan 
schoolwerk. Later vandaag ontvangt u bericht over hoe dit af te halen is op school. 
Met een vriendelijke groet,  
P.O. Severin, directeur.  
  

 
 


