Broek op Langedijk, 18 maart
Beste ouders, verzorgers,
U heeft de afgelopen dagen verschillende nieuwsbrieven ontvangen. Nu de noodopvang en het
onderwijs op afstand verder zijn uitgewerkt, zullen we de berichtgeving naar u binnenkort opsplitsen.
Indien u de komende periode gebruik maakt van de noodopvang zult u nieuwsbrieven ontvangen
gericht op deze noodopvang. Indien u geen gebruik maakt van de noodopvang ontvangt u van ons
geen informatie meer specifiek hierover en hopen wij u na 6 april weer te mogen begroeten.
Uiteraard wordt alle informatie gedeeld op onze website.
Om alle ouders goed te voorzien van informatie omtrent de sluiting hebben wij onze nieuwsbrieven en
informatie laten vertalen in het Engels. Deze teksten zijn tevens na te lezen op onze website.
Hieronder vindt u de meest recente informatie omtrent opvang en onderwijs.
Opvang en onderwijs
De opvang binnen Allente gaat zich richten op de noodopvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Om de RIVM richtlijnen zo goed mogelijk te volgen, gaan we werken in kleine groepen. Zowel op het
KDV als op de BSO gaan we werken met een groepsgrootte van maximaal 5 kinderen per groep. De
inzet van de pedagogisch medewerkers op de BSO is 1 pedagogisch medewerker op 5 kinderen. Op
het KDV wordt ingericht conform de BKR, de Beroepskracht- Kind Ratio vanuit de wet Kinderopvang.
Het onderwijs kan zich door de samenvoeging nu volledig gaan richten op het - in welke vorm dan ook
- thuis les geven van de kinderen. Iedere school en team heeft hiervoor ondertussen de benodigde
acties uitgezet en u wordt door de school op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hierin.

Eindtoets groep 8
Zojuist is bekend geworden dat de minister Slob heeft besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af
te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te
verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van
thuisonderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob: "We vragen op dit moment
heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders
die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu
prioriteit voor scholen." Ook schreef minister Slob in de brief dat leerlingen in groep 8 de afgelopen
weken al een schooladvies hebben gekregen. "Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een
middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het schooladvies al leidend en is de toets een second
opinion bij de keuze. Er zal volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs extra goed worden gekeken
of een kind wel inderdaad op de juiste plek zit."
De regionale netwerkgroep 10-14 is bezig om de overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs ook in deze bijzondere situatie op een goede manier te organiseren.
Noodopvang Alkmaar
Ouders die vanuit de Allente-school in Alkmaar noodopvang nodig hebben, kunnen worden
opgevangen binnen de noodlocatie in Broek op Langedijk: Kindcentrum Mayerslot (ODBS De Phoenix,
RKBS De Koolvlet, BSO de Krullevaar en de Tierlantijn)
Zandsloot 14 te Broek op Langedijk.
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Betalingen van facturen
In deze periode ontvangen wij vragen over de betaling van de facturen. De belastingdienst heeft
aangegeven dat de kinderopvangtoeslag ongewijzigd blijft doorlopen. Een voorwaarde voor recht op
kinderopvangtoeslag is dat u ook de eigen bijdrage voldoet. De brancheorganisaties BMK en BK en
belangenvereniging van ouders in de kinderopvang Boink hebben samen overleg gevoerd met de
directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken. Op dit moment kunnen we u het volgende
laten weten:
•

Er wordt door Staatssecretaris van Ark en haar ambtenaren op alle mogelijke manieren
gezocht naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode
achteraf te repareren.

•

Tevens hebben de genoemde partijen overlegd met VNG en deze benadrukt dat gemeenten
en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van gemeenten moeten aansluiten bij de samenwerkingsinitiatieven op lokaal niveau tussen kinderopvang en
onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met vertrouwde
gezichten op vertrouwde locaties.

Wij vragen u daarom de gehele factuur te blijven voldoen en geen wijzigingen in contracten of
kinderopvangtoeslag aan te brengen. U behoudt dan in ieder geval het recht op kinderopvangtoeslag.
Ter aanvulling verwijzen we u graag naar de brief vanuit BMK, BK en Boink. Deze kunt u hier lezen.
RIVM
Wij willen u nogmaals met klem verzoeken de richtlijnen van het RIVM te volgen. Dit houdt in dat
kinderen met klachten als (neus)verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen en/of koorts niet naar de
noodopvang gebracht mogen worden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid de verspreiding
van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Het strikt opvolgen van de richtlijnen van het RIVM is
hierbij noodzakelijk. Wij rekenen op uw medewerking.
Indien u vragen heeft die wij in onze brieven niet hebben kunnen beantwoorden, kijk dan op
https://allente-opvang.nl/nieuws-ivm-coronavirus, of neem dan contact op met het crisisteam via
crisisteam@allente.nl.
Met vriendelijke groet, namens het crisisteam,
Monique Mul

voorzitter crisisteam
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