
 
 
 
Middelharnis, 16 maart 2020 
Onderwerp: Corona-virus 
 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij informeren wij u over aanvullende maatregelen en voorzieningen die we als school willen 
treffen. Het coronavirus lijkt de wereld te regeren, we weten echter dat er een God is in de hemel 
die deze aarde regeert en ook dit in Zijn hand heeft. Dat geeft ons vertrouwen. We wensen u dan 
ook allereerst Zijn nabijheid en ondersteuning toe in alles wat op u als ouders afkomt. 
 
We merken dat er veel informatiebronnen zijn. Als Kindwijsscholen baseren we onze acties op 
informatie van het RIVM, GGD Rijnmond en de Rijksoverheid. 
 
Zijn onze leerlingen vrij? 
Ja en nee; de kinderen worden inderdaad niet op school verwacht zoals we dit gewend zijn. De 
komende drie weken zijn echter geen vakantietijd. We hopen dan ook dat u zich wilt inspannen om 
de kinderen de gelegenheid te geven om te werken aan de leerstof zoals de leerkracht dit zal 
versturen naar elke groep. 
 
Kan ik de leerkracht vragen om uitleg? 
Ja u kunt de leerkracht ten allen tijde mailen om uitleg te ontvangen over de leerstof.  
 
Voor wie is de opvang? 
Ouders die werken in een cruciaal beroep (zie bijlage 1) mogen een beroep doen op opvang van 
hun kind. De school biedt voor die leerlingen opvang aan, de opvang is niet voor broers/zussen die 
geen leerling zijn op onze school. 
We gaan ervan uit dat er in de 2-oudergezinnen alleen opvang wordt aangevraagd wanneer beide 
ouders werkzaam zijn in een cruciale sector. Wanneer slechts 1 van de ouders uit een 2-oudergezin 
werkzaam is in een cruciaal beroep dan wordt van u verwacht dat u zelf opvang organiseert. 
Zieke kinderen of kinderen met milde gezondheidsklachten mogen niet aangemeld worden voor de 
opvang. Wij benadrukken dat we uw medewerking in de achterliggende dagen enorm waarderen! 
Veel ouders hebben opvang georganiseerd en denken met ons mee. Dit is bijzonder fijn en geeft 
ons als school de mogelijkheid om het thuisonderwijs op te starten. Nogmaals onze hartelijke dank 
voor uw inzet.  
 
Hoe vraag ik opvang aan? 
Indien u gebruik wilt maken van de opvang, kunt u dit per mail doorgeven aan de directeur van de 
school: g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl 
Dit graag 24 uur van tevoren, bijzondere omstandigheden daargelaten. 
 
Blijft er contact tussen mijn kind en de leerkracht? 
Ja, de manier waarop dit zal gebeuren is per school verschillend. Hierover zal de school u nader 
informeren.  
 
Hoeveel tijd moet ik besteden aan schoolwerk? 
We stellen voor dat kinderen van groep 3-8 gedurende twee  uur per schooldag werken aan hun 
lesstof. Voor de kleuters adviseren wij om deze tijd in te korten, passend bij uw kind. 
We beseffen dat er veel op de gezinnen afkomt. Het thuisonderwijs is voor de meesten van u een 
nieuwe situatie. We hopen u hiermee structuur te bieden en de kinderen te helpen in hun 
ontwikkeling. Uiteraard moet u zelf de inschatting maken of het voor u haalbaar is om dit 
thuisonderwijs aan te bieden. Vraag ook hierbij om tips aan de leerkracht wanneer u daar behoefte 
aan hebt. 
 



 
Wat kan ik nog meer doen? 
Als we met elkaar de landelijke richtlijnen navolgen, dan zal het virus zich minimaal verspreiden. 
Voor nu zijn de richtlijnen: 

o Regelmatig de handen wassen; 
o Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; 
o Papieren zakdoekjes gebruiken; 
o Kwetsbaren en ouderen ontzien; 
o Geen nieuwe sociale contacten aangaan. 

 
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We beseffen dat de 
ontwikkelingen over het coronavirus zich snel opvolgen. Als het nodig is zullen we u nader informeren. 
Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij ons terecht. Mailcontact is nu het handigst want ook onze 
leerkrachten zullen zoveel als mogelijk is thuis aan het werk zijn voor school. 
 

  
 


