
 

       
 
 

 

 

 

Onderwerp: Stappen voor periode na meivakantie.  

 

 

Abbenbroek, 17 april 2020 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Volgende week besluit het kabinet over de maatregelen na 28 april. Zoals aangeven in de 
informatiebrief van 1 april, hebben wij in de afgelopen weken nagedacht over verschillende 
scenario’s voor het onderwijs in de periode na de meivakantie.  

U heeft de afgelopen weken uw kind(eren) ondersteund in het onderwijs op afstand waar 
wij onze waardering voor willen uitspreken. Wij zien u in deze crisissituatie meer dan ooit als 
partner. Daarom vinden wij het belangrijk u te blijven informeren over de vervolgstappen 
die wij gaan zetten.   

Meivakantie voor leerlingen en ouders 
Tijdens de meivakantie wordt er in noodopvang voorzien voor kinderen van ouders in 
cruciale beroepen en zogenaamde kwetsbare kinderen. Daarnaast beschouwen we de 
meivakantie als een periode van welverdiende rust voor u en uw kind(eren). Daarom is er 
afgesproken in deze periode geen huiswerkopdrachten mee te geven. Wel is er voor de 
kinderen een leuk digitaal platform beschikbaar. Hierop kunnen zij leuke, leerzame 
spelactiviteiten vinden: http://onderwijsvpr.yurls.net. 
 
Meivakantie voor scholen 
Ook voor onze medewerkers is het belangrijk om na deze intensieve periode rust te kunnen 
nemen. Tegelijkertijd blijft een aantal medewerkers op vrijwillige basis meewerken aan de 
noodopvang. Verder zal deze crisissituatie vragen om een goede uitwerking van en 
voorbereiding op de periode na de meivakantie. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we in 
de meivakantie daarmee aan de slag gaan. Hierbij hanteren we drie pijlers:  

• We blijven de richtlijnen opvolgen van het kabinet en het RIVM. 
• De veiligheid en gezondheid van ons allemaal (medewerkers, leerlingen en ouders) 

staat voorop.  
• In het onderwijs ligt de focus op het behalen van leerdoelen voor dit schooljaar op 

het gebied van Taal en Rekenen.  
 



 

       
 
 

 

 

 
Communicatie met uw school 
In de tweede week van de meivakantie wordt u via de directeur van uw school op de hoogte 
gebracht van de uitwerking van de maatregelen op uw school. Dit gebeurt via de mail op de 
manier zoals u gewend bent van de school..  

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. Alleen samen 
krijgen wij het coronavirus onder controle.  

Een fijne meivakantie! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren 

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


