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PERSBERICHT UPDATE
Beleid Coronavirus Stichting De Waarden
Zevenbergen, 15 maart 2020
Actuele informatie
In de afgelopen dagen hebben wij u meerdere malen op de hoogte gebracht van ons beleid betreffende het
Coronavirus binnen Stichting De Waarden en de hierbij 18 aangesloten scholen. De berichtgeving rondom
de coronacrisis volgt zich snel op de afgelopen dagen. Vanmiddag heeft het kabinet besloten om de
scholen te sluiten vanaf morgen (16 maart 2020) tot 6 april 2020.
Onderwijs en opvang kinderen
Er wordt tot nader bericht niet langer voorzien in het geven van onderwijs. Wij bieden wel de mogelijkheid
voor opvang van kind(eren) waarvan ouders/verzorgers in de vitale beroepen werkzaam zijn. Onder vitale
beroepen vallen voor de huidige situatie de volgende beroepsgroepen:
•
Politie, brandweer, ziekenhuis en/of ambulancevervoer
•
Leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en medewerkers kinderopvang
•
Thuiszorg, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg
Voor alle andere kinderen geldt dat ze met ingang vanaf maandag 16 maart aanstaande niet naar school
kunnen komen. Voor hen zullen lespakketten worden samengesteld, zodat ze vanuit huis kunnen doorwerken
aan hun schoolwerk, voornamelijk middels de digitale middelen die tot de beschikking zijn. Om deze
noodprocedure gedegen en kwalitatief vorm te geven zullen wij maandag 16 maart en dinsdag 17 maart
hiervoor gebruiken om dit samen met onze directeuren en schoolteams in te richten. De uitkomsten worden
uiterlijk morgenavond met de ouders gedeeld.
Belangrijk - Melden
Om de nieuwe maatregel zo goed als mogelijk uit te kunnen voeren vragen wij nadrukkelijk aan de ouders
die werkzaam zijn in de vitale beroepen, om dit kenbaar te maken via het mailadres:
meldpunt@dewaarden.nl.. Graag vernemen we dit uiterlijk maandag 16 maart vóór 12.00 uur of men
gebruik wenst te maken van deze vorm van opvang die we bieden. Voor de duidelijkheid delen wij mede
dat de opvang van toepassing is vanaf dinsdag 17 maart aanstaande, op maandag 16 maart zijn wij
hiervoor nog niet ingericht en verzoeken wij de ouders vriendelijk hiervoor zelf opvang voor het/de
kind(eren) te regelen.
Tot slot
Stichting De Waarden blijft de richtlijnen van het RIVM en de GGD goed in acht houden. Wij doen
onze uiterste best om zoveel mogelijk door te gaan met het verzorgen van onderwijs.
*** Einde persbericht ***
Noot van de redactie
Meer weten over het beleid Coronavirus van Stichting De Waarden? Neem contact op met onze
woordvoerder Vera Huijgens van Stichting De Waarden op telefoonnummer: 0168-40 45 02. En per mail op
het emailadres: info@dewaarden.nl.

