23 april 2020
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn in volle voorbereiding om vanaf 11 mei de deuren weer te kunnen openen, binnen de
richtlijnen van het RIVM. Graag delen we met u de meest recente informatie omtrent de
kinderopvang en het onderwijs vanaf 11 mei.
Onderwijs
Rooster
Vanuit de PO-raad en het ministerie hebben wij richtlijnen ontvangen waarop wij momenteel het
onderwijs aan het inrichten zijn. De kinderen krijgen 50% van de onderwijstijd het onderwijs op
school. De klassen worden opgedeeld in vaste groepen waardoor de kinderen afwisselend 2 of 3
dagen naar school gaan. Bijvoorbeeld:
Voorbeeld

Even week

Oneven week

Groep A

maandag, dinsdag, woensdag

maandag, dinsdag

Groep B

donderdag, vrijdag

woensdag, donderdag, vrijdag

Let op, bovenstaande is een voorbeeld, de daadwerkelijke dagen en invulling kunnen per school
verschillen!

Kinderen krijgen voor de komende periode een vast rooster. Het rooster zal door de scholen
opgesteld worden, zoveel mogelijk rekening houdend met broertjes en zusjes binnen dezelfde
school. We begrijpen dat u voorkeuren voor dagen heeft. Toch willen wij u vriendelijk doch dringend
verzoeken de planning van de school te respecteren en hierin geen aanpassingen te verlangen. De
school is leidend in deze planning.
Het onderwijs op school wordt aangevuld met huiswerkopdrachten op de dagen dat de kinderen niet
op school zijn, passend binnen de mogelijkheden. Omdat de leerkracht volledig belast is met het
verzorgen van fysiek onderwijs, ligt de focus op deze vorm van onderwijs.
In de week van 6 mei zal hier meer informatie over volgen.
Activiteiten
Helaas kunnen binnen de huidige richtlijnen vanuit het RIVM en het protocol vanuit de branche
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, afscheidsavond van groep 8 en excursies niet door
gaan. Uiteraard gaan we op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Het protocol kunt u hier bekijken.
Praktische zaken
De school van uw kind zal u nader informeren over de praktische zaken. Wel willen we u alvast
wijzen op het volgende: Er mogen geen ouders de school in. Per school zal een alternatieve wijze
ontwikkeld worden waarop kinderen zelf of met de leerkracht de klas in kunnen. Respecteer de
richtlijnen van het RIVM met bijzondere aandacht voor de 1,5 meter afstand. Blijf niet onnodig lang
bij school, houd 1,5 meter afstand van andere ouders en leerkrachten. Dit geldt uiteraard zowel op
als buiten het schoolplein.
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Laat uw kind bij voorkeur (indien mogelijk) zelf naar school komen. Wanneer dit niet lukt, breng dan
uw kind alleen naar school om zo een onnodig hoog aantal volwassenen rond de school te
voorkomen. We rekenen hierin op uw medewerking.
Opvang
BSO
Heeft u een contract bij Allente voor de BSO? Op dagen dat uw kinderen naar school gaan, is de BSO
voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Stel dat uw kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag
en dinsdag naar de BSO gaan, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen. Dan
kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Hierbij geldt dat uw kinderen hetzelfde aantal
dagen per week naar de BSO kunnen als u normaal al afneemt.
Kortom: uw kinderen mogen alleen naar de BSO als ze een schooldag hebben en niet bij een
thuisonderwijs-dag. Op basis van het aantal dagen waarvoor u een contract heeft, kunt u kiezen voor
de schooldagen, als deze anders vallen dan de reguliere BSO dagen.
Noodopvang
Vanuit het Rijk verwachten wij binnenkort meer duidelijkheid te ontvangen over de noodopvang.
Ondertussen gaan wij onderzoeken hoe wij de noodopvang voor kinderen van ouders uit cruciale
beroepen kunnen organiseren.
Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders
Het kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door
blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat
betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum
uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is
nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. De branchepartijen zijn in gesprek met
het ministerie inzake de compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief. Meer
informatie hierover volgt.
Kinderopvang 0-4
Zowel de kinderopvang en de peuteropvang gaan per 11 mei weer van start. Er zullen enkele
praktische aanpassingen volgen om conform de richtlijnen van het RIVM te werken. Op dit moment
zijn wij in afwachting van de laatste informatie vanuit onze brancheorganisatie. Daarna zullen wij de
protocollen afronden en werkafspraken maken. U ontvangt binnenkort nadere informatie.
U kan de komende weken corona nieuws van Allente blijven volgen op onze website. Mochten er
ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u weer persoonlijk per email.
Tot slot wens ik u een fijne meivakantie. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Met vriendelijke groet,
namens het crisisteam,
Monique Mul
voorzitter crisisteam
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