
 

 

 

 

 

 

Nijkerk, 15 maart 2020 

 

Betreft: De scholen sluiten in verband met het coronavirus 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Vandaag 15 maart 2020 is door de regering besloten om alle basisscholen te sluiten. Deze maatregel 

gaat met onmiddellijke ingang in van maandag 16 maart tot in ieder geval 6 april 2020. Het is niet 

bekend of deze maatregel na 6 april nog steeds van kracht is. Wij stellen ons in op een langere 

periode van sluiting.  

Na het bericht dat ik u afgelopen vrijdag verstuurde is er ’s middags in overleg met de directeuren 

van de scholen een crisisteam gevormd, omdat we er al rekening mee hielden dat de scholen op 

korte termijn zouden worden gesloten. Het crisisteam bestaat uit twee directeuren, de bovenschools 

ict-er en de algemeen directeur. Het crisisteam heeft het mandaat en het commitment van de 

directeuren en de voorzitters van het bestuur en de GMR om in deze periode snel tot besluitvorming 

te komen en richtlijnen uit te zetten voor de scholen van de HSN. Er vindt continu afstemming plaats 

met de scholen en daarnaast ook met de andere scholen in de regio en de Nijkerkse wethouder.  

Het crisisteam heeft een aantal besluiten genomen over “de eerste dag van sluiting”, de eerste week 

en de langere termijn. Deze besluiten zijn uitgewerkt in een scenario dat met de scholen is 

gecommuniceerd en vanaf morgen zal worden geconcretiseerd. 

In de besluitvorming staan de volgende zaken centraal: 

1. Thuisonderwijs 
Omdat de scholen voor een langere periode dichtgaan en de onderwijstijd praktisch gezien niet is 
in te halen, zetten we ons in om thuisonderwijs of afstandsonderwijs zo maximaal mogelijk in te 
zetten. Per school, per leeftijdsgroep kan dit verschillen, met andere woorden: passend 
thuisonderwijs.  
 

2. Leerkrachten 
We gaan uit van een inspanningsverplichting, om waar mogelijk als personeel op de werkdagen 
op school aanwezig te zijn. Ook onze medewerkers hebben uiteraard te maken met vragen over 
hun eigen gezondheid of van de mensen om hen heen, zoals familie. Zorgvuldigheid is hierbij ons 
uitgangspunt.  
 

3. Opvang van kinderen van ouders uit cruciale beroepsgroepen 
We voelen ons verantwoordelijk om gehoor aan de oproep van de regering om de kinderen 
waarvan beide ouders werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen zoveel mogelijk op te vangen. 
Deze opvang is gelijk vanaf morgen beschikbaar voor de ouders uit deze cruciale beroepsgroepen 
die niet zelf in opvang kunnen voorzien. Waar mogelijk willen we voor hen doen wat we kunnen 
om hun werk door te laten gaan en daarmee bij te dragen aan de hulp, zorg en bescherming die 
zij bieden in onze samenleving en in het bijzonder gedurende deze crisis.  



 

 

 
 

 

 

 

 

Deze drie bovenstaande thema’s vormen op dit moment onze focus. We zullen de komende dagen 

nodig hebben om hier met elkaar een goede balans in te vinden. Hierbij het plan voor de komende 

dagen: 

De eerste dag – 16 maart 2020 

Hierbij gelden de volgende richtlijnen:  

• De leerlingen zijn thuis onder verantwoordelijkheid van de ouders, met uitzondering van de 

kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.  

• De leerkrachten bereiden passende vormen van thuisonderwijs voor en maken afspraken 

over het contact met kinderen en ouders hierover.  

• De directeur informeert de ouders over de werkwijze ten aanzien van het thuisonderwijs en 

de wijze waarop leerkrachten contact hebben met de kinderen en hun ouders.   

De eerste week – 17 t/m 20 maart 2020 

• De leerlingen zijn thuis onder verantwoordelijkheid van de ouders, met uitzondering van de 

kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen.  

• De leerkrachten organiseren, verstrekken en monitoren een passende vorm van 

thuisonderwijs. Met regelmaat sturen zij berichten naar de groep, waarin leerlingen en/of 

ouders worden geïnformeerd over de taken en verwachtingen ten aanzien van het 

thuisonderwijs.  

• De directeur informeert met regelmaat de ouders over de maatregelen en is beschikbaar 

voor vragen.  

Bovenstaande aanpak geldt voor alle HSN scholen en biedt ruimte om dit per school op passende 

wijze uit te werken, naar de omstandigheden die daar van kracht zijn en de beschikbaarheid van 

personeel. Deze uitwerking kan per school verschillen. Waar we kunnen trekken we samen op en 

delen taken en ideeën met elkaar. 

Langere termijn – vanaf 23 maart t/m 6 april 2020  

Gedurende de eerste week zal het crisisteam in afstemming met de directeuren de voortgang 

monitoren in relatie tot de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen die zich voordoen. Dit zal 

bepalend zijn voor het vervolg. Het crisisteam informeert de directeuren, het bestuur en de GMR. De 

directeuren verzorgen de communicatie naar de ouders via nieuwsbrieven. Houd daarom de mail 

deze weken extra in de gaten, zodat u op de hoogte bent, zodra er nieuws te melden is.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dit plan wordt uitgevoerd binnen de kaders en richtlijnen van de overheid met als doel verdere 

verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt steeds gezocht naar een balans tussen het 

landelijke beleid, de afstemming met de andere schoolbesturen en de eigen visie, 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de HSN.  

We zijn ervan doordrongen dat het besluit tot sluiting van de scholen een grote impact gaat hebben 

op uw dagelijkse leven en op het totale functioneren als samenleving. We begrijpen dat dit veel 

vragen bij u zal oproepen, omdat de opvang van uw kinderen niet meer vanzelfsprekend is. We 

vertrouwen erop dat u nagaat wat de mogelijkheden zijn om dit met in het eigen netwerk op te 

lossen. Ouders die beide werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en niet zelf in opvang kunnen 

voorzien melden hun kind per mail aan bij de directeur van de school. Deze opvang op school 

beperkt zich tot de reguliere schooltijden. Voor opvang vanaf 16 maart, graag aanmelden vóór 8.00 

u. Geeft u hierbij op welke momenten u opvang nodig hebt. Om te weten of u uw beider werk tot de 

cruciale beroepsgroepen behoort verwijzen wij naar: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  

Door de aanhoudende corona epidemie en de sluiting van de scholen is een situatie ontstaan die 

vooralsnog onvoorstelbaar was. Eerder schreef ik al dat deze situatie toont hoe beperkt onze grip op 

het leven is en hoezeer wij afhankelijk zijn van de Heere God. Wij weten ons gedragen en tegelijk 

verantwoordelijk en gedreven om te doen wat we kunnen. Hij geeft ons kracht, wijsheid en 

creativiteit om ook in onvoorstelbare situaties als deze met elkaar naar het goede te zoeken en dat te 

doen. Dit vraagt van ons besluitvaardigheid, zorgvuldigheid en samenwerking. Ik ben er van 

overtuigd dat wij met elkaar een passende weg kunnen vinden. 

Alvast dank voor uw begrip en uw medewerking, 

Met vriendelijke groet, 
mede namens bestuur, directie en GMR, 
  
 
Marco van der Zwaard 
Algemeen directeur  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

