PERSBERICHT
HOE GAAT ALLENTE OM MET HET CORONAVIRUS?
Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderopvang te sluiten t/m 6 april 2020 om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het corona-crisisteam van Allente
had zondag 15 maart uit voorzorg al de nodige acties uitgezet om de aanvullende
maatregelen door te voeren en kon daardoor ouders al snel over de situatie bij Allente
informeren.
De scholen en opvanglocaties van Allente hebben per 16 maart de deuren gesloten. Er wordt
wel opvang geboden aan kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn in beroepen die
genoemd zijn in de lijst van cruciale beroepen en niet in de gelegenheid zijn hun kind op een
andere wijze op te vangen. Zij kunnen in dit geval hun kind(eren) in eerste instantie brengen
naar de eigen locatie. Hierbij blijft gelden dat kinderen met (neus)verkoudheid, hoesten,
niezen, keelpijn en /of koorts thuis gehouden thuis moeten blijven. Tot en met dinsdag 17
maart kunnen ouders hun kind(eren) naar de eigen school en/of opvanglocatie brengen.
Vanaf woensdag 18 maart wordt de opvang in overleg met het crisisteam van de gemeente
per regio aangeboden. Op dit moment wordt uitgewerkt op welke locatie(s) dit zal zijn.
Hiervoor wordt de behoefte aan opvang bij ouders geïnventariseerd.
Voor alle andere ouders gelden de richtlijnen van het ministerie. Dit betekent dat deze ouders
hun kind(eren) thuis dienen te houden.
Het kabinet roept ouders op om alles te laten voor wat het is door opvangcontracten in stand
te houden en facturen te betalen.
De teams op de scholen buigen zich de komende dagen over de vraag op welke wijze het onderwijs
voortgezet kan worden op afstand. De school zal ouders de komende week informeren hoe dit
vormgegeven wordt.

Allente heeft nauw contact met de brancheorganisaties, die direct overleg met
staatssecretaris Van Ark hebben om alle vraagstukken op te pakken. Allente begrijpt de
genomen maatregelen en vraagt iedereen om begrip en medewerking in deze (voor ons
allemaal) bijzondere periode.
Allente houdt ouders continue op de hoogte van ontwikkelingen en wijzigingen in onderwijs
en op de groep.

