Maandag 16 maart 2020
Zoals u gisteren hebt vernomen sluiten de scholen en kinderopvangorganisaties tot en met
6 april. Vandaag is er overleg geweest met diverse organisaties om met elkaar te bekijken
hoe de opvang van kinderen van ouders in vitale en cruciale beroepen kan worden
vormgegeven.

Wat zijn cruciale/vitale beroepen?
Wat onder vitale beroepen wordt verstaan kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Hoe wordt deze opvang geregeld?
U kunt een beroep doen op kinderopvang op school als:
- beide ouders een cruciaal/vitaal beroep hebben;
- het gaat om een éénoudergezin én u een cruciaal/vitaal beroep heeft
Als aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, kunt u zich aanmelden voor opvang van
uw kind.
Wanneer één van beide ouders een vitaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet
er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat echt niet lukt, dan kunt u contact
opnemen met de kinderopvangorganisatie zodat bekeken kan worden wat mogelijk is.
U kunt u kind alleen aanmelden indien uw kind geen van de klachten verkouden, keelpijn,
hoesten of koorts vertoont.
Helaas hebben de kinderopvangorganisaties wat meer tijd nodig om u ook informatie te
kunnen geven voor de langere termijn. De opvang van morgen zal dan ook op dezelfde
manier plaatsvinden als vandaag. Morgen of uiterlijk overmorgen ontvang u meer
informatie over hoe de opvang de komende weken wordt georganiseerd.
Mocht u de komende periode gebruik willen maken van de opvang op school dan wordt u
verzocht dit kenbaar te maken door het invullen van de bijlage. Met deze informatie
kunnen kinderopvangorganisaties de bezetting afstemmen op de behoefte.
INOS is en blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. Wij zijn druk bezig om zoals gisteren
vermeld alle manieren te onderzoeken die dit mogelijk maken voor onze leerlingen. U
wordt hierover rechtstreeks door uw school geïnformeerd.
Uiteraard zullen we bij nieuwe ontwikkelingen u hierover weer informeren.

