
 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op scholen van Stichting Sarkon 
 
15 maart 2020 
 
Betreft: sluiting scholen 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Via de media heeft u kunnen vernemen dat het kabinet in overleg met deskundigen het 
besluit heeft genomen om de scholen in Nederland te sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. 
Deze sluiting gaat met onmiddellijke ingang in. 
 
Hoe nu verder? 
Wij zullen met ingang van maandag 16 maart 2020 opvang bieden aan die kinderen, waarvan de 
ouders/verzorgers werken in de zogenaamde cruciale beroepsgroepen en geen opvang kunnen 
organiseren. Om te kijken of uw beroepsgroep hieronder valt gaat u naar onderstaande link:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
 
Wij willen de groepjes leerlingen die wij opvangen graag zo klein mogelijk houden, dat is 
passend bij de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Veiligheid en 
gezondheid voor onze kinderen, voor u als ouders/verzorgers en voor onze medewerkers en alle 
naasten om ons heen, staan voorop. 
 
Het team van de school van uw kind(eren) zal zich de komende twee dagen bezighouden met: 

• Het bieden van de opvang aan kinderen van genoemde ouders/verzorgers. Wij zullen zien 
hoe zich dat ontwikkelt. We hebben hierbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook 
hier geldt: niet voor kinderen met ziekteverschijnselen (ook al is dat wellicht geen Corona). 

• Het, waar mogelijk, aanbieden van thuisonderwijs waarbij we gebruik kunnen maken van 
onlinemogelijkheden. Dit wordt school specifiek aangepakt. De komende dagen ontvangt u 
hier meer informatie over.  

 
Verder willen wij alle ouders/verzorgers dringend vragen om de berichtgeving van school 
frequent te lezen. Wij zullen informatie moeten uitwisselen en afstemmen. 
Wij doen een groot beroep op onze ouders/verzorgers en op onze medewerkers, op de inzet, 
creativiteit en het meedenken van allen.  
 
Heeft u dringende vragen of opmerkingen dan horen wij die graag. Wij hopen dat u begrijpt dat wij 
wellicht nog niet alle antwoorden hebben en dat wij druk zijn om alles zo goed mogelijk te regelen. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/01/communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen/200313+NKC+Maatregelen+NL.pdf

