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Ouders/verzorgers van de leerlingen van Eduquaat en MeerderWeert
Sluiting scholen i.v.m. het coronavirus

Datum:

zondag 15 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft, is door het kabinet besloten om ook alle basisscholen in
Nederland, vanaf morgen (maandag 16 maart 2020) in verband met het coronavirus te sluiten. Dit
betekent dat ook onze basisscholen in Weert en Nederweert tot minimaal 7 april gesloten zijn.
Met dit besluit wordt tegemoetgekomen aan de wens van velen, zowel binnen als buiten het
onderwijs. Deze keuze leidt echter ook weer tot andere ongewenste gevolgen, voor alle ouders maar
ook voor ouders van kinderen in de zogenaamde vitale beroepen. In dit kader hebben wij met de
kinderopvangorganisaties afgesproken dat wij de komende twee dagen samen de kinderen op de
IKC-s en (brede) scholen zullen opvangen. Dit geldt alleen voor ouders die op korte termijn (nog)
geen opvang kunnen organiseren en voor de ouders uit vitale beroepen die geen opvang kunnen
regelen. Een vitale beroepenlijst leest u onderaan deze brief. Vanaf woensdag 18 maart gaan de
scholen/ kinderopvang op alle locaties in Weert/Nederweert tot 7 april definitief op slot.
Voor de kinderen die tijdens de komende twee dagen opgevangen worden gelden vanzelfsprekend
de richtlijnen van de RIVM, die nog steeds onverkort van kracht zijn.
Bij verkoudheidsklachten en/of griepverschijnselen worden de kinderen direct naar huis gestuurd.
Als onderwijsstichting zijn we al aan het anticiperen op de huidige ontwikkelingen en treffen we
voorbereidingen om voor een deel van onze leerlingen ‘onderwijs op afstand’ te gaan verzorgen. Ook
zullen leerkrachten met kinderen afstemmen welk huiswerk thuis gedaan kan worden en hoe de
communicatie hierover zal verlopen.
Met de GGD, de gemeentes Weert en Nederweert en de kinderopvang-organisaties gaan we aan de
slag om de kinderopvang voor ouders met vitale beroepen de komende weken te regelen. Over de
uitkomsten hiervan zullen wij u zo snel mogelijk informeren.
Informatie over corona-maatregelen, huiswerk, opvang en ander relevant nieuws zullen wij per
school blijven communiceren via het ouderportaal. Wij vragen u dan ook om het ouderportaal van
uw school met enige regelmaat te raadplegen.
Wij vragen uw begrip en medewerking in dezen en wensen u heel veel sterkte toe, de komende tijd
Met vriendelijke groet,
mede namens de directeuren van onze scholen,
Frank Cuppers
College van Bestuur, Eduquaat

Patrick Limpens
Raad van Bestuur, MeerderWeert

PS: De overzichtslijst van vitale beroepen leest u op de volgende pagina

Globale overzichtslijst vitale beroepen
Zorg
Politie
Defensie
Leraren en schoolpersoneel
Openbaar vervoer
Voedselketen (supermarkten, transport, fabrikanten, boeren)
Afvaldienst
Brandstoftransport
Kinderopvang
Media en Communicatie
Continuïteit hulpverleningsdiensten
Noodzakelijke overheidsprocessen (uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, ambassades)
Bron: Rijksoverheid.nl
De uitgebreide lijst met vitale/ cruciale beroepen en vitale processen, vindt u:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

