
 

 

 

Aan: Alle ouders en verzorgers van leerlingen van de basisscholen van Wijzers  

in onderwijs 

 

Betreft: Verlenging sluiting scholen ter voorkoming verspreiding coronavirus 

 

Datum: 1 april 2020 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

Afgelopen dinsdagavond heeft de overheid bekendgemaakt dat de scholen tot en met 28 

april gesloten blijven. Omdat deze datum in onze meivakantie valt, betekent dit dat onze 

scholen in ieder geval tot en met 8 mei 2020 gesloten zullen zijn. Dit om verdere 

verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

 

U dient uw kind dus in ieder geval tot na de meivakantie thuis te houden. De volgende 

uitzondering geldt ook nu nog: indien u werkzaam bent in een van de vitale beroepen 

(zorg, hulpverlening, politie, brandweer, etc.) kan uw kind naar school komen voor 

opvang, of zorgt de school voor opvang elders. Indien u werkzaam bent in een van de 

vitale processen en u uw kind naar school laat komen, zou u dit dan ook nu weer willen 

doorgeven via ouderportaal? In de meivakantie zijn de scholen echter volledig gesloten. 

Met de gemeenten wordt gekeken hoe in die periode de opvang van kinderen van ouders 

in de vitale beroepen wordt geregeld. 

 

Om uw kind toch onderwijs te kunnen bieden, zorgen de scholen buiten de 

vakantieperiode voor onderwijs op afstand. De kinderen ontvangen lesmateriaal en 

worden op afstand ondersteund door de leerkrachten, bijvoorbeeld door het gebruik van 

Google Classroom. Op die manier kunnen kinderen verder werken aan hun ontwikkeling. 

We realiseren ons dat dit geen ideale situatie is, maar we doen ons uiterste best om op 

een goede en verantwoorde manier alle kinderen verder te helpen. Hierbij wil ik u als 

ouder vragen om, indien dit mogelijk is, uw kind te helpen met het schoolwerk.  

 

Wij hopen op uw begrip en houden u via ouderportaal op de hoogte van verdere 

ontwikkelingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ralph Henssen, 

Voorzitter College van Bestuur 

Stichting Wijzers in onderwijs 


