
  

 

 

Hoorn, 15 maart 2020. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na zorgvuldige afweging is er (inmiddels ook landelijk door het ministerie) besloten om 

alle scholen en opvang te sluiten vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit 

betreft een periode van 3 weken. In die periode is enkel noodopvang en onderwijs op 

afstand in Hoorn mogelijk.  

 

Wij realiseren ons dat dit een opgave wordt, maar we staan achter de urgentie hiervan. 
Dit betekent dat wij vanaf heden geen onderwijs kunnen bieden, behalve dan op 
afstand, c.q. digitaal. Wij zullen de komende dagen gebruiken om de mogelijkheden 
van thuisonderwijs te onderzoeken en te organiseren. Dit als maatregel op voorkoming 
van verdere verspreiding van het coronavirus. Voorlopig doen we dat voor de periode 
tot en met 6 april. 

 

Hoe nu verder? 

Wij rekenen erop dat u als ouders/verzorgers zelf voor de opvang van hun kinderen 
zorgt. Wel zullen wij met ingang van maandag 16 maart 2020 waar nodig noodopvang 
bieden aan al die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale 
beroepen: zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening, onderwijs. Zoals eerder al 
afgesproken, brengt u in dat geval uw kind tot aan de voordeur en komt u zelf NIET in 
de school. Wij vangen uw kind hier op. 

 

Richtlijnen en maatregelen voor alle scholen: 

Op grond van de actuele situatie gaan de volgende maatregelen vanaf morgen 

(maandag 16 maart) in: 

 



• Wij verzoeken alle ouders om hun kind(eren) thuis te houden vanaf 16 maart. 

Tenzij u zelf aan het werk moet omdat u werkzaam in een van cruciale sectoren. 

Alleen dan kunt u gebruik maken van de noodopvang.  

• De komende dagen zullen de teams met elkaar aan de slag gaan om de 

continuïteit van het onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen en te 

organiseren, waarschijnlijk digitaal – op afstand. U zult hierover zo spoedig 

mogelijk bericht ontvangen. 

• Wij hopen dat u zich realiseert dat wij de groep leerlingen, die wij opvang 
bieden, zo klein mogelijk moeten houden. Onze maatregel om de scholen te 
sluiten heeft vanzelfsprekend als hoofddoel: veiligheid voor onze kinderen, voor 
u als ouders en voor onze medewerkers en alle naasten om ons heen. 

• Mocht er sprake zijn van een Corona-gerelateerd ziektegeval in uw gezin, dan 
vragen wij u dringend om de schooldirectie hiervan op de hoogte te stellen.  

• We realiseren ons dat we een groot beroep op de medewerking van u als 
ouders, onze medewerkers en alle betrokkenen. Wij doen dit vanuit onze 
gezamenlijk te dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking.  

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

 

 
Gea Koops-de Hoog  
 
College van Bestuur (CvB) stichting Penta  
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