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Aan: de ouders/verzorgers van leerlingen 
van de scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 
Van: Voorzitter College van Bestuur 
 
Betreft: maatregelen betreffende het Coronavirus  
 
Datum: zondag 15 maart 2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de regering vandaag 
besloten om alle scholen in Nederland per direct te sluiten tot minimaal 6 april. Dat betekent 
uiteraard ook dat alle scholen van onze Stichting vanaf maandag 16 maart 2020 gesloten zijn; uw 
kind kan niet naar school komen en wij vragen u om zelf voor opvang te zorgen. 
 
Bent u als ouder(s)/verzorger(s) werkzaam in een vitale sector en kunt u geen andere opvang voor 
uw kind(eren) regelen, dan is het mogelijk dat uw kind(eren) tijdens schooltijden wordt/ worden 
opgevangen op school, mits zij geen verkoudheidsklachten of koorts hebben. Hiervoor werken we 
samen met de gebruikelijke aanbieders van de Kinderopvang.  
Wij verzoeken om aan te geven bij de schooldirecteur of dit voor u geldt, zodat kan worden 
geïnventariseerd om hoeveel leerlingen het gaat en hiervoor een plan kan worden gemaakt. Alleen 
in dit uitzonderlijke geval (ouders werkzaam in een vitale sector) kan uw kind(eren) op maandag 
16 maart naar school. Voor informatie wat verstaan wordt onder de vitale sector verwijzen we u 
naar de website:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
Over de opvangmogelijkheden voor de rest van de week wordt u geïnformeerd door de 
schooldirecteur via de gebruikelijke communicatiekanalen. 
 
We willen in deze uitzonderlijke situatie de komende periode het onderwijs - zij het op afstand-  
verzorgen voor uw kind(eren). Onze scholen zijn bezig in te kaart brengen hoe zij dit kunnen gaan 
doen. De plannen hiervoor kunnen per school en per groep verschillen en zijn afhankelijk van 
verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de leeftijd en de lesmethodes waar de school mee werkt. 
Ook de PO-Raad kijkt momenteel samen met het ministerie en met de leermiddelensector op welke 
manier zij scholen hierin zo goed mogelijk kunnen faciliteren.  
 
U ontvangt van de directeur en/of van de leerkracht van uw kind bericht over hoe we het onderwijs 
op afstand voor uw kind(eren) gaan vormgegeven.  
Hierbij zullen we ook hulp van u als ouders en verzorgers vragen en we hopen hierbij op uw 
medewerking. 
 
Zoals ook de regering aangeeft, is het nu van het grootste belang dat iedereen in Nederland zich 
houdt aan de maatregelen die de regering neemt, om zo de verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk tegen te gaan en onze medemensen te beschermen.   
Ik begrijp dat alle ontwikkelingen wellicht tot zorgen en vragen kunnen leiden. Deel deze dan 
vooral telefonisch en/of per email met de school van uw kind. Wij zouden het ook op prijs stellen 
wanneer u ons wilt helpen, bijvoorbeeld bij het realiseren van onderwijs op afstand of de opvang 
van kinderen met ouders die werkzaam zijn in de vitale sectoren. Wij staan open voor ieders 
ideeën. Dit is ook een kans om ons er samen voor in te zetten om de komende periode zo goed en 
vooral zo gezond mogelijk te overbruggen. 
 
Met name in de komende dagen zullen wij regelmatig via de school van uw kind en via de website 
van de stichting een update geven: www.obswijk.nl. Voor vragen kunt u vanzelfsprekend terecht 
bij de directeur van de school. 
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Verder kunt u terecht op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl waar u actuele 
informatie vindt over de situatie in onze gemeente. Er is op stichtingsniveau en op gemeentelijk 
niveau voortdurend overleg om in deze crisis beleid, uitvoering en communicatie zoveel mogelijk 
gezamenlijk te stroomlijnen. 
 
Wij vragen uw begrip in deze ingewikkelde situatie. Wij doen het uiterste om u te informeren en 
het onderwijs aan uw kinderen – weliswaar in alternatieve vorm – zoveel mogelijk doorgang te 
vinden.  
 
Waar nodig brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Henny Sikken 
Voorzitter College van Bestuur 
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