Wolvega, 15 maart 2020
Aan:
•
•

De ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen van de scholen van Comprix;
Alle medewerkers van Comprix;

Waar we allemaal op rekenden de laatste uren, is nu een feit. Nederland is in de ban van het virus en alles
wordt ingezet om de verspreiding van het virus in te dammen. De regering van Nederland heeft vanmiddag
besloten de Nederlandse basisscholen te sluiten tot 6 april.
Dat betekent dat op alle 39 scholen van Comprix vanaf maandag 16 maart ‘20 geen onderwijs wordt
gegeven; de scholen gaan dicht. Wij vragen u om uw kinderen thuis te houden en in principe voor eigen
opvang te zorgen.
Het bestuur beraadt zich nu eerst over twee zaken:
1.

De Kinderopvang volgt de scholen en gaat ook dicht. Samen met gemeentes en de Kinderopvang
voelen we onze maatschappelijke opdracht om samen een vorm van opvang te regelen voor ouders
die dat niet zelf kunnen én behoren tot de zogenaamde vitale beroepen. Er komen nog nadere
aanwijzingen wie tot deze vitale beroepen behoren. We hebben daarover contact met de organisaties
voor Kinderopvang. U wordt daarover geïnformeerd op een later moment.
Minister Slob stelt in de persconferentie dat kinderen (zonder klachten) van ouders die een vitaal
beroep uitoefenen én die geen opvang kunnen regelen, morgen naar school kunnen. Dat betekent dat
op de scholen de leerkrachten aanwezig zijn (die vanzelfsprekend geen klachten hebben). Wij vragen in
dit geval aan de ouders om de school te melden dat hun kinderen op school komen.

2.

We zijn en gaan in gesprek met onze schooldirecties om te proberen een vorm van thuisonderwijs te
organiseren. Het zal niet mogelijk zijn dit voor alle scholen op dezelfde wijze te organiseren. We zullen
van elkaar leren, maar onze scholen zullen daarin onderling verschillen. Ook daarover wordt u nader
geïnformeerd. De leerkrachten die op school aanwezig zijn, spelen daar een belangrijke rol in.

Tot zover de eerste berichtgeving.
Voor vragen en/of opmerkingen verwijzen we in eerste instantie naar de directeur van uw school.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van Comprix,
Sake Saakstra en Jan Veenstra

