
 

 

 

   

 

Horst, 10 april 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

We zijn inmiddels in week 4 van de sociale isolatie. Het blijft een onwerkelijke situatie en 
tegelijkertijd wennen we er ook enigszins aan en vinden we een andere balans. En natuurlijk willen 
we straks iedereen weer heel graag op onze scholen zien en ontmoeten. Op 21 april verwachten we 
een volgende persconferentie van de minister president met maatregelen na 28 april. We weten nu 
natuurlijk nog niet wat daar gezegd gaan worden. 
 
We delen wel vast met u hoe de situatie tot en met de meivakantie eruit gaat zien. 

Tot de meivakantie lopen het afstandsonderwijs en de opvang door zoals we nu doen, waarbij 
naast medewerkers uit het onderwijs ook medewerkers van de kinderopvang op de scholen 
meedraaien om deze taak samen op te pakken. Als de scholen na de meivakantie nog niet openen, 
zullen we dit vanaf 11 mei ook weer voortzetten. 
 
In de meivakantie geven we geen afstandsonderwijs. Het is voor zowel kinderen, ouders als 
medewerkers ook belangrijk om even af te kunnen schakelen. 

 
Uiteraard is in de meivakantie nog steeds opvang nodig voor ouders met cruciale beroepen en 
kinderen. Dat is essentieel. De organisatie hiervan ligt in de meivakantie in handen van de 
kinderopvangorganisaties, zoals anders ook in de vakantie en op vrije dagen. Dit vindt plaats op 
hun BSO-locaties. Aanmelding voor opvang in meivakantie en met Pasen kan via de 
kinderopvangorganisaties. Over de wijze waarop krijgt u bericht van gemeente en 

kinderopvangorganisaties.  
 
We hebben in de huidige situatie een gezamenlijke maatschappelijke opdracht om zorg te dragen 
dat de noodopvang doorgang kan vinden voor ouders in cruciale beroepen en kinderen in 
kwetsbare situaties. Net als kinderopvang bij onze noodopvang bijspringt hebben wij als onderwijs 
aangeboden in de meivakantie bij te springen bij pieken in ziekte en grote drukte bij de 
kinderopvang. 

 
We blijven er samen onze schouders onderzetten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bestuur en directeuren Dynamiek Scholengroep 
 


