
 

       
 
 

 

 

Onderwerp: Sluiting scholen t/m meivakantie.  

Abbenbroek, 1 april 2020 

Beste ouder(s) en verzorger(s),    

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de corona-maatregelen zijn verlengd t/m 
dinsdag 28 april. Dit betekent dat onze scholen gesloten blijven t/m de meivakantie. Dit 
besluit is ingrijpend en vraagt veel van iedereen in de maatschappij. Daarom vinden wij het 
belangrijk u zo goed mogelijk te blijven informeren hoe wij daarmee omgaan op onze 
scholen.   

Het is pas 2,5 week geleden dat we te maken kregen met de sluiting van de scholen. Dat 

betekende een omschakeling naar onderwijs op afstand en thuiswerken die voor niemand 

vanzelfsprekend was. Samen met elkaar (de leerkrachten, de leerlingen en u als ouders) is 

alles uit de kast gehaald om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Via deze weg spreken 

wij onze bewondering uit voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben veel 

waardering voor uw flexibiliteit en hulp voor de kinderen. Ook de gedrevenheid en inzet van 

onze eigen mensen is van grote klasse. Uiteraard alle begrip voor de vragen die deze 

moeilijke situatie bij u oproept. Daar proberen de schoolteams continu op in te spelen.  

Onderwijs op afstand 

In deze crisissituatie is het doel van onderwijs op afstand vooral om uw kind(eren) rust en 

structuur te bieden. Verder is het belangrijk om leerlingen in het ritme te houden en het 

contact met de school niet te laten verliezen. Voorlopig hebben de scholen besloten dat de 

kinderen zoveel mogelijk een herhaling krijgen van de bekende lesstof. De kinderen werken 

zo aan een stevige basis. Ook geeft dit de kinderen zelfvertrouwen. Daarnaast willen wij de 

ouders niet voor een nog grotere uitdaging plaatsen. In de komende weken wordt deze lijn 

voortgezet.  

Opvang 

Tot aan de meivakantie blijven we opvang bieden zoals dat nu ook al is geregeld voor 

kinderen van ouders in cruciale beroepen. Verder wordt er voor extra kwetsbare 

doelgroepen regionaal gewerkt aan het open stellen van een aantal plekken voor bijzondere 

opvang. De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben hierin de regie. Mocht u hierover 

meer informatie willen, dan kunt u daarvoor bij de directeur van de school terecht.  

 

 

 



 

       
 
 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Ook na 28 april gaan we waarschijnlijk niet terug naar de normale situatie. Ruim een week 

van te voren overlegt het kabinet over een nieuw besluit voor de periode na 28 april. In de 

komende weken gaan we ons alvast voorbereiden op verschillende scenario’s. In de 

tussentijd blijven we u zo goed mogelijk informeren. Dit doen we via de nieuwsbrieven van 

uw school of wanneer de situatie verandert via extra berichtgeving.  

Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van 

naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar en alleen samen 

kunnen wij het coronavirus eronder krijgen.  

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 

Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, en Harry Timmermans. 

Bestuurders 

 


