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Update 25 mei 2020 

 

Noodopvang voor kinderen met ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen 

 

Vanaf 11 mei gaan basisschoolleerlingen weer deels naar school. 

 

Met betrekking tot de opvang van leerlingen met ouders die werken in de zgn. cruciale beroepsgroepen, volgen wij het 

advies van de Rijksoverheid. 

 

 Wanneer kan ik een beroep doen op de noodopvang? 

o Het uitgangspunt is dat ouders die werken in de cruciale beroepsgroepen kunnen blijven werken. 

o Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zélf de kinderen op te vangen. Als dat 

niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. 

o Tot 8 juni is er noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale 

beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang. 

o Vanaf 8 juni tot 1 juli is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg 

(avond/nacht/weekend). Hierover kunnen zij afspraken maken met de gemeente. 

o Kinderen die een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging tot 38 graden, koorts (boven 38 graden Celsius), of van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en 

koorts en/of benauwdheid heeft, mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. 

o Zie ook de informatie over noodopvang op de site van de Rijksoverheid. 

 

 Wanneer kunnen kinderen op school worden opgevangen? 

o Als beide ouders aan het werk zijn. 

o Tijdens de in deze dagen gebruikelijke schooltijden (het vakantierooster blijft van kracht). 

 

 Wilt u gebruik maken van deze regeling? 

o Neem dan tijdens de gebruikelijke schooltijden telefonisch contact op met Edith van Leeuwen (0252-413099  of 

06-30504085). 

o Dan horen wij dit graag zo vroeg mogelijk. 

 

 We vragen ouders de geldende maatregelen voor het brengen/halen van de kinderen in acht te nemen. 

 

We denken de belangrijkste punten voor dit moment genoemd te hebben. We zullen u zo nodig opnieuw informeren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

