
 

Ronduit   Havinghastraat 22     info@ronduitonderwijs.nl 
Basis voor onderwijs 1817 DA Alkmaar  t 072 514 78 30  www.ronduitonderwijs.nl 

 

Aan de ouders/verzorgers van  

leerlingen op scholen van Ronduit 

BANKRELATIE ABN-AMRO 

REK. NR. NL13ABNA0471971189 
 

 
INSCHRIJVINGSNR. KVK 

37159222 
 

 
BEHANDELD DOOR 

J.M.M. Zijp 
 

 
E-MAIL ADRES 

j.zijp@ronduitonderwijs.nl 

 

 
DOORKIESNUMMER 

072 – 5147833 

 

DATUM 01 april 2020 UW BRIEF D.D. / UW KENMERK: 

ONS KENMERK 2020-056JZ  

ONDERWERP Berichtgeving na persconferentie d.d. 31 maart 2020 BIJLAGE: -- 

 

 Geachte ouders/verzorgers,  

Het kabinet heeft gisteren besloten tot een verlenging van de eerder genomen maatregelen m.b.t. 
het coronavirus tot en met 28 april 2020. Eén van de eerder genomen maatregelen was de sluiting 
van scholen. Met dit besluit van het kabinet kunnen wij u meedelen dat de school van uw kind in ie-
der geval tot en met de meivakantie gesloten zal blijven. Deze vakantie staat gepland van 22 april 
t/m 5 mei 2020. 
 
De teams op onze scholen werken heel hard om het onderwijs op afstand voor de leerlingen thuis te 
laten doorgaan en ook u werkt thuis heel hard om uw kind(eren) hierin te begeleiden. Hier zijn wij u 
heel dankbaar voor. 
 
Zowel voor u, voor uw zoon/dochter en voor ons blijft dit een uitzonderlijke situatie, die nog eens met 
drie weken is verlengd na 6 april a.s. Eén en ander zal wellicht niet altijd vlekkeloos verlopen, maar 
met wederzijds begrip en in samenwerking met onze leerkrachten en medewerkers zal het waar-
schijnlijk steeds beter gaan. 
 
Hoe nu verder? 
 
Opvang 
Onze scholen verzorgen opvang voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder/verzorger een cruciaal 
beroep heeft. Een aantal scholen heeft dit kunnen realiseren in samenwerking met de kinderopvang. 
Voor een kleine groep kwetsbare kinderen is deze opvang op school ook mogelijk. De plaatsing van 
deze kinderen verloopt onder regie van de gemeente. Ook hebben gemeenten 24-uurs opvang cen-
traal geregeld voor ouders die bijv. ook ’s nachts dienen te werken. Het gaat hier in alle gevallen om 
noodopvang - alleen als het echt niet anders kan. 
Om de noodopvang in deze uitzonderlijke situatie te kunnen continueren tot in elk geval 28 april - en 
mogelijk langer - zullen we samen met de kinderopvang de tijd tot eind april gebruiken om samen na 
te denken over scenario’s met betrekking tot de opvang tijdens de meivakantie. Hierover wordt u in 
een later stadium geïnformeerd. 
Ouders kunnen de gemaakte kosten van bovenstaande opvangmogelijkheden terugkrijgen, opvang 
is dus kosteloos. 
 
Belangrijk is om de volgende richtlijnen van de RIVM te blijven hanteren: 
Bij kuchen, hoest en/of verkouden zijn: houd uw kind thuis. Krijgt een gezinslid daar ook koorts bij, 
dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen zijn hiervan uitge-
zonderd, tenzij zij zelf ook ziek zijn. 
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Onderwijs op afstand 
Het kost tijd om gewend te raken aan het onderwijs thuis. Dit geldt voor kinderen, u als ouders/ver-
zorgers en leerkrachten. In de afgelopen twee en halve week heeft iedere school haar eigen manier 
van afstandsonderwijs vormgegeven en zal dit met deze verlenging ook nog weer verder ontwikke-
len en/of aanpassen. Uiteraard wordt u hierover door de school verder geïnformeerd. 
 
Houd u alstublieft in het oog dat thuis leren vooral ook leuk moet zijn, zodat het voor kinderen en u 
als ouders/verzorgers vol te houden is. Een vast ritme op de dag helpt daarbij en geeft steun en 
structuur. Heeft u als ouders/verzorgers vragen over bijvoorbeeld de lesstof of instructie neemt u dan 
vooral contact op met de leerkracht van uw zoon/dochter, zodat uw vragen kunnen worden beant-
woord.  
 
Wij blijven de komende periode van veel thuisblijven een beroep doen op onze kinderen, op u als 
ouders/verzorgers en op onze medewerkers. Het belangrijkste is dat wij gezamenlijk blijven doen 
wat het beste is voor de kinderen, waarbij wij de zorg om een ieders gezondheid natuurlijk niet uit 
het oog verliezen. Ook vragen we iedereen oog te blijven houden voor de mentale gezondheid van 
alle betrokkenen, ondersteun elkaar waar dat kan en blijf voorzichtig. “Alleen samen krijgen we het 
coronavirus onder controle”. 

Hoogachtend, 

Stichting Ronduit 

 
 

 

 

Jan Zijp 

bestuurder 


