Prinsenbeek, 15-12-2020
Betreft: noodopvang

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u gisteren hebt vernomen sluiten de scholen en kinderopvangorganisaties tot in
ieder geval 18 januari 2021. Wij realiseren ons terdege dat dit op iedereen, wederom, een
groot beroep doet. Met dit schrijven wil ik u informeren over de noodopvang.
De overheid heeft dit keer iets andere besluiten genomen ten aanzien van de noodopvang
dan in de periode in het voorjaar. Wat hetzelfde is gebleven als vorige keer is dat de
noodopvang bedoeld is voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. De lijst
welke beroepen hiertoe behoren is ietwat aangepast, maar komt in grote lijn overeen. Ik
neem deze lijst onderaan dit schrijven mee en u kunt deze tevens vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
Wat anders is dan de vorige keer is het volgende: de overheid heeft de
verantwoordelijkheid voor de noodopvang opgesplitst tussen de scholen en de
kinderopvangorganisaties. Dit betekent dat de school verantwoordelijk is voor de
noodopvang onder schooltijd en de kinderopvangorganisatie (bij ons onder andere Kober
en Smallsteps) voor de opvang voor schooltijd, tussen de middag en na schooltijd. Daarbij
is de opvang door de kinderopvangorganisatie niet gratis zoals dit vorige keer was en
alleen voor ouders die al een contract hebben bij de kinderopvangorganisatie.
Omdat de verantwoordelijkheid en organisatie gedeeld wordt, zullen we apart van elkaar
inventariseren.
We realiseren ons dat dit voor jullie als onhandig kan overkomen, maar mede doordat we
vanuit de privacyregeling elkaars gegevens niet mogen uitwisselen, kan dit niet anders.
De uitvraag die wij nu doen beperkt zich dus tot noodopvang onder schooltijden.
Zoals al gezegd is de noodopvang uitsluitend bedoeld voor ouders met een cruciaal
beroep, maar daarbij vragen wij uiteraard van u om uitsluitend een beroep te doen op de
noodopvang als u echt geen andere mogelijkheden heeft! Dit verzoek geldt zeker voor de
komende dagen, omdat wij ons zo veel mogelijk willen richten op een goede
voorbereiding op het online-onderwijs vanaf 4 januari en de inventarisatie zorgvuldig
willen vormgeven.
Ook vertrouwen we erop dat wanneer één van beide ouders werkzaam is in een cruciaal
beroep, de andere ouder zoveel als mogelijk thuiswerkt, waardoor er geen beroep op
noodopvang gedaan hoeft te worden.
Natuurlijk realiseren we ons dat ook u als ouder voor de nodige uitdagingen geplaatst
kunt worden en we hopen van harte dat u ook elkaar kunt en wilt helpen. Mocht u
vastlopen met opvang, kijk dan alstublieft wat andere ouders mogelijk voor u kunnen
betekenen, in de opvang en begeleiding van de kinderen.
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Hoe wordt de noodopvang geregeld?
Als u werkzaam bent in een cruciaal beroep en u heeft binnen uw eigen netwerk geen
mogelijkheid tot opvang, kunt u uw kind aanmelden voor de noodopvang.
U kunt uw kind alleen aanmelden indien uw kind geen klachten heeft, waardoor hij/ zij
volgens de beslisboom (bijgevoegd) niet naar school zou mogen.
Op school zullen wij deze noodopvang organiseren door de inzet van een leerkracht of
onderwijsassistent in combinatie met stagiaires onderwijsassistent en PABO. Er zal steeds
in ieder geval één verantwoordelijke beroepskracht aanwezig zijn.
Wanneer uw kind tussen de middag op school is, is het de bedoeling dat uw kind een
lunchpakketje van thuis meeneemt en u uw kind aanmeldt voor tussenschoolse opvang
bij Kober of Smallsteps.
Voor tijdens de noodopvang geldt ook dat uw kind zijn/haar schoolwerk van die dag
meeneemt, zodat gewerkt kan worden aan de opdrachten van die dag. Op dat moment
worden Chromebooks van school gebruikt, dus uw kind hoeft geen eigen device mee te
nemen. Heeft uw kind een device (Chromebook) in bruikleen van school, dan mag deze
wel meegenomen worden.
Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang op school dan wordt u verzocht dit
kenbaar te maken door het invullen van de bijlage. Met deze informatie kunnen we de
bezetting afstemmen op de behoefte.
Vergeet niet in de daarvoor bedoelde kolom ook aan te geven van hoe laat tot hoe laat de
opvang nodig is (wellicht is het bijvoorbeeld pas vanaf 9.00u nodig).
De ingevulde bijlage kunt u sturen naar kbsdegriffioen_info@inos.nl. Wij willen u
vriendelijk verzoeken dit zo snel mogelijk te doen: wanneer u deze week al noodopvang
nodig heeft, ontvangen wij dit graag uiterlijk vandaag voor 16.00 uur. Voor de eerste
dagen na de kerstvakantie (maandag 4 en dinsdag 5 januari) ontvangen wij uw
aanmelding graag uiterlijk donderdag 17-12-2020 voor 12.00 uur. De aanvraag voor
opvang vanaf 6 januari dient uiterlijk 4 januari binnen te zijn.
Met vriendelijke groet,
Defrie Tempelaars
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Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen)
In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en
wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met
ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de
kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Lijst van cruciale beroepen
•
Personeel werkzaam in vitale processen. Overzicht vitale processen:
https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitaleprocessen
•
Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en
transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
•
Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor
afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
•
Openbaar vervoer.
•
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie
en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij
boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij
boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
•
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
•
Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
•
Kinderopvang.
•
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de
samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er
speelt.
•
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal
verklaard):
•
Meldkamerprocessen
•
Brandweerzorg
•
Ambulancezorg
•
GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
•
Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
•
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken,
consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
•
Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak,
beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale
beroepsgroepen.
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