Kampen, 15 maart 2020

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van Stichting OOK,
Vanmiddag heeft het kabinet de beslissing genomen, dat vanaf maandag 16 maart alle scholen
in Nederland worden gesloten in de strijd tegen het Coronavirus.
Dat betekent dat ook alle scholen van onze stichting dicht zullen blijven. Voorlopig voor de
periode van 3 weken tot 6 april.
We realiseren ons, dat dit een drastische maatregel is die veel impact heeft op de samenleving.
De ernst van de situatie rondom het Coronavirus heeft de regering hiertoe doen besluiten. We
moeten ons daarom realiseren hoe ernstig de situatie is en welke gezamenlijke verantwoordelijk
we dragen om de verspreiding van het virus te voorkomen.
Er is een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders/verzorgers die in de zogenoemde
vitale beroepen werken. Onder vitale beroepen wordt verstaan:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
leraren en personeel benodigd op school
openbaar vervoer
voedselketen: dit moet breed gezien worden: aanlevering van supermarkten, de
verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, maar ook het ophalen van
producten bij boeren, aanleveren van bijv. veevoer en andere producten bij boeren,
arbeiders voor de oogst
transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etc.
vervoer van afval en vuilnis
kinderopvang
media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die
van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de
veiligheidsregio's, sectoren werken, en we denken aan gezondheidszorg en
hulpdiensten.

De kinderen van deze ouders/verzorgers kunnen op de school worden opgevangen onder
strenge regels, groepsgrootte, hygiëne etc. We verzoeken u met klem te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn uw kind(eren) elders onder te brengen om de omvang zo klein mogelijk te
maken.
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Scholen onderzoeken in de komende week, welke mogelijkheden ze hebben om kinderen op
andere manieren te kunnen voorzien van onderwijsactiviteiten, bijvoorbeeld digitaal. Daarover
ontvangt u via de school nader berichten in de loop van deze week.
Laten we met elkaar hopen dat de voorgestelde maatregelen het gewenste effect hebben en we
iedereen weer in goede gezondheid na 6 april aanstaande mogen ontvangen.
Verdere informatie en vragen kunt u stellen aan de verantwoordelijke locatiedirecteur of
leerkrachten op de school van uw kind.
Namens de stichting wens ik u (en ons) heel veel sterkte de komende tijd.

Rudi Meulenbroek
directeur-bestuurder,
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
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