
 

Almere, 15 maart 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Vanmiddag heeft onze regering besloten dat tot 6 april geen onderwijs gegeven zal worden op de 

basisscholen. Ook de organisaties voor kinderopvang zullen de deuren moeten sluiten. 

De reden is dat deze organisaties hebben aangegeven dat steeds meer personeelsleden ziek worden 

en veel ouders de kinderen reeds thuishouden.  Ook hoopt de regering door deze maatregel het 

aantal besmettingsgevallen door het Coronavirus te beperken. 

 

Morgen komen onze schoolteams bij elkaar om te bespreken op welke wijze zij  invulling geven aan 

hun werkzaamheden deze drie weken. Zij zullen ook bespreken hoe de opvang geregeld kan worden 

van kinderen van wie de ouders een zgn. “vitaal beroep” hebben en die geen opvang voor hun 

kinderen hebben kunnen regelen.  

Voor aanstaande maandag kunnen wij dus nog geen opvang organiseren. 

 

Het ministerie heeft een lijstje van de zgn. vitale beroepen opgesteld. Deze vindt u op de website van 

het ministerie. Heeft u niet een dergelijk beroep maar loopt u tegen grote problemen op laat u dat 

dan weten aan de leerkracht. We kunnen niet toezeggen dat we een oplossing zullen vinden maar we 

doen zeker ons best. 

 

Leerkrachten zullen ook hun best doen om de thuiszittende leerlingen zinvolle opdrachten te geven. 

Mogelijk kan dat via digitale lesbrieven. De school zal u daarover nader informeren. 

 

Drie weken is een lange periode waarin veel kan gebeuren. Leerkrachten zullen hun best doen om 

contact met u en uw kind te houden. Van u vragen we om als u vragen heeft of hulp nodig heeft 

contact op te nemen met de leerkracht. Het is mogelijk dat de school u benadert en om hulp vraagt 

bij de opvang van kinderen in de school, wij hopen dat u dan positief zult reageren. 

 

Nog niet eerder zijn in ons land dergelijke ingrijpende maatregelen genomen in het onderwijs en 

ander sectoren. Wij hopen van harte dat deze maatregelen ertoe bijdragen dat het Coronavirus 

minder mensen ziek maakt.  

Wij bidden voor u , voor uw gezin, voor elkaar. En na deze dagen van verwarring en lege schappen in 

de supermarkt is één ding duidelijk: wij , ouders, teamleden, volwassenen hebben een grote invloed 

op de kwaliteit van ons eigen leven en dat van onze naaste. Het is tijd dat we naast elkaar staan, voor 

onze kinderen en hun toekomst. 

 

Rob Bruijnes (directeur bestuursbureau Stichting Prisma Almere) 

Meindert Eijgenstein (bestuurder Stichting Prisma Almere) 

 

Relevante links: 

 https://prisma-almere.nl/  komende week wordt hier een pagina met FAQ s ingericht en 

laatste nieuws 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-het-onderwijs 

 https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
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