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Update 14 januari 2021 

 

 

 

Noodopvang voor kinderen met ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen 

 

Vanaf 16 december 2020 is het primair onderwijs gesloten en hebben leerlingen thuiswerk. 

 

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 dringende verzoek om zélf de kinderen op te 

vangen. We doen hiermee een beroep op uw eigen organiserend vermogen om de leerkrachten optimaal de 

gelegenheid te geven zich te kunnen richten op het afstandsonderwijs. 

Dit kan een lastige afweging zijn, dat begrijpen we écht! Toch vragen we óók begrip voor de leerkrachten die 

druk zijn met het onderhouden van het afstandsonderwijs. Alleen i.v.m. dat belang doen we een dringend 

beroep op uw eventuele mogelijkheden om school te kunnen ontzorgen. 

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

plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging tot 38 graden, koorts (boven 38 graden Celsius), benauwdheid 

óf van wie een huisgenoot bovenstaande klachten, koorts en/of benauwdheid heeft, 

mogen niet naar de noodopvang. 

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

 

 Belangrijk! 

o De noodopvang is beschikbaar binnen de gebruikelijke schooltijden (het vakantierooster blijft van kracht), 

waarbij we er vanuit gaan dat op het moment van opvang beide ouders aan het werk zijn. 

o Wanneer een ouder klaar is met werken, worden de kinderen opgehaald om de betreffende opvangkrachten te 

ontlasten. 

o De kinderen komen via de hoofdingang, waar ze worden opgevangen door de conciërge. 

o De kinderen hebben nemen hun tasje met schoolwerk mee. 

 

 Wilt u gebruik maken van deze regeling? 

o Neem dan via e-mail contact op met Gert Romijn; gromijn@deakkerlisse.nl. 

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