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PERSBERICHT UPDATE
Beleid Coronavirus Stichting De Waarden
Zevenbergen, 16 maart 2020
Actuele informatie
Op dit moment ontvangen wij via het meldpunt ontzettend veel vragen over de mogelijkheden en inrichting van
de opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale/cruciale beroepen. Vandaag hebben alle
ouders via de school van hun kind een brief ontvangen waarin de gehanteerde richtlijnen voor de
opvang van kinderen zijn opgenomen. Van deze richtlijnen wijken wij niet af, tenzij er zich uiteraard
nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen voor doen. Hierover communiceren wij dan zo snel als mogelijk.
Opvang kinderen van ouders in vitale/cruciale beroepen
Het coronavirus treft ons direct of indirect allemaal. De impact op de samenleving is enorm. Binnen Stichting
De Waarden zetten wij alles op alles om opvang te regelen voor de kinderen waarvan binnen één gezin één
ouder een cruciaal beroep uitvoert. Wij verzoeken u als ouders, in de vitale/cruciale beroepen,
nadrukkelijk eerst om zelf de kinderen op te vangen. Als dat echt niet lukt, kan er een beroep worden gedaan
op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO), zodat mensen met vitale en cruciale beroepen aan het
werk kunnen blijven. Ook mensen werkzaam in het onderwijs, dus onze medewerkers, vallen hier onder. Het is
belangrijk dat we met elkaar realiseren dat de opvang echt alleen voor kinderen van deze ouders van deze
doelgroep is. Om de richtlijnen qua opvang voor u inzichtelijk en duidelijk te maken zijn de volgende richtlijnen
voor al onze 18 scholen van toepassing:
Richtlijnen opvang kinderen vitale/cruciale beroepen
 Het uitgangspunt is dat ouders in een vitale/cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een
gezin één ouder een vitaal/cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te
vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of
kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders in een
cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het
werk kunnen blijven. De beroepen die hieronder vallen zijn terug te vinden via de volgende link welke
verwijst naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wij zijn ons er van bewust dat er in de media wordt aangegeven dat deze lijst wellicht vandaag verder
wordt aangepast. Indien dat het geval is zullen wij deze richtlijnen, waar mogelijk, opvolgen.
 De opvang van de kinderen vindt plaats op de school waar uw kind regulier onderwijs volgt onder
schooltijd.
 Voor de opvangtijden worden de schooltijden van uw kind aangehouden.
 De voorschoolse,-, tussen schoolse,- en naschoolse opvang dient u af te stemmen met uw reguliere
opvangorganisatie. Mocht het niet mogelijk zijn dat uw kind gebruik kan maken van de tussen
schoolse opvang zal de school van uw kind dit ondersteunen.
 De kinderen worden opgevangen in een groepsgrootte volgens de richtlijnen van het RIVM en de
GGD.
 Voor de opvang van uw kinderen blijven onze medewerkers de richtlijnen van het RIVM en de GGD
volgen. Dus vertoont uw kind één van de ziekteverschijnselen zoals eerder gecommuniceerd, is het
absoluut niet mogelijk om gebruik te maken van onze opvang mogelijkheden.
 Tijdens de opvang van uw kind(eren) blijven onze medewerkers de hygiëne richtlijnen van het RIVM
en de GGD strikt opvolgen.
Inschrijven kind voor de opvang
Om beter inzichtelijk te maken voor hoeveel kinderen elke school dagelijks opvang dient te regelen is er door
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elke school een werkwijze en inschrijfformulier verstuurd aan alle ouders en/of verzorgers. Tot wanneer u uw
kind(eren) kan inschrijven voor de opvang is ook in deze berichtgeving opgenomen.
Inrichten onderwijs op afstand
Onze medewerkers zijn op dit moment zeer druk doende het onderwijs op afstand gedegen in te richten. Per
school kan deze invulling er anders uit zien vanwege de verscheidenheid aan mogelijkheden en toepassingen.
Over de verdere invulling hiervan, met de daarbij behorende instructies, ontvangt u morgen, 17 maart, bericht
vanuit onze scholen. Vriendelijk verzoeken wij u de instructies en richtlijnen die u ontvangt te respecteren,
zodat we samen deze klus kunnen klaren en het onderwijs zo goed als mogelijk draaiende kunnen houden.
Tot slot
We begrijpen dat de vele berichten vervelend kunnen zijn, maar helaas zijn wij hierin ook afhankelijk van de
verschillende instanties en willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de meest recente
ontwikkelingen. Helaas kan het voorkomen dat sommige berichtgeving aangepast dient te worden of reeds
achterhaald is. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe en veel beterschap.
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.

