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Informatie met betrekking tot schoolsluiting van zowel SKO als directeur 

 
 
Datum: 15-03-2020 | 19.30 uur 
Betreft: Brief College van Bestuur SKO m.b.t. schoolsluiting 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook Nederland is in de ban van het Corona-virus. Steeds meer inwoners raken besmet, overlijden 
aan het virus, vertonen klachten en blijven volgens de maatregelen van de RIVM thuis of hebben 
een gezinslid in een hoog risicogroep en moeten om die reden alle sociale contacten mijden. 
 
Afgelopen donderdag heeft het kabinet besloten om de scholen open te houden. Na de vele 
tegengeluiden in deze, heeft het kabinet na uitgebreid overleg vandaag besloten om scholen toch 
te sluiten. 
 
Als bestuurder van de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt, sluiten wij aan bij dit 
besluit. Dit betekent concreet dat alle SKO-scholen tot 6 april dicht zijn. De aankomende week gaan 
we gebruiken om invulling te geven aan ‘onderwijs op afstand’. Wellicht heeft uw kind al wat werk 
voor thuis ontvangen, als dat niet zo is dan mag u dat de komende week verwachten. 
 
We beseffen ons dat dit voor u en uw kinderen vervelend kan zijn. Mocht u als ouder hard nodig 
zijn in de zorg, bij de politie of brandweer (of in een van de andere vitale sectoren) en geen opvang 
kunnen regelen voor uw kind(eren), wilt u dat dan kenbaar maken bij de directeur van de school 
waarop uw kinderen zitten? Hij of zij zal vervolgens de mogelijkheden hiervoor aan u 
terugkoppelen. 
 
Het zijn hectische tijden met veel onzekerheid. Blijf gezond, pas goed op jezelf en elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Koen Oosterbaan en Maaike Huisman 
College van Bestuur SKO 
 

 

 
Zie ook volgende pagina voor het bericht van de directeur. 
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Datum: 15-03-2020 | 19.30 uur 
Betreft: Brief directeur schoolsluiting Jenaplanschool St. Franciscus 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ter aanvulling op bovenstaand schrijven van ons bestuur: 
 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen en naar alle waarschijnlijkheid ook al in de media heeft 
gehoord, is het besluit genomen om alle scholen te sluiten tot 6 april 2020. Ook onze school zal 
hierdoor haar deuren sluiten. Echter, zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid zal er 
opvangmogelijkheid moeten worden geboden voor kinderen van ouders/verzorgers die werken in 
de vitale sectoren en zelf geen opvang hebben kunnen inzetten. Voor de actuele lijst van vitale 
sectoren van belang specifiek voor Covid-19 verwijs ik u graag naar de website van de 
Rijksoverheid.  
 

Mocht u werkzaam zijn in één van de vitale sectoren en uw kind(eren) opgevangen willen hebben 
op school, dan verzoek ik u direct contact op te nemen met mij, via e-mail (a.vos@franciscus-
nunspeet.nl). Ik zou dan graag van u willen ontvangen: 

- Naam van uw kind(eren) 
- Stamgroep van uw kind(eren) 
- Om welke dagen het specifiek gaat 
- Vitale sector waarin u werkzaam bent 

Voor morgen is deze opvang gegarandeerd. Vanaf 8.20 uur zijn er enkele collega’s aanwezig. U kunt 
in de loop van de dag terugkoppeling van mij verwachten m.b.t. eventuele andere dagen. U begrijpt 
vast, dat vanavond of morgenochtend een terugkoppeling geven erg lastig zal zijn vanwege alle 
zaken die nu geregeld en afgewogen moeten worden.  
 
Samen met het team bekijken wij de komende dagen hoe wij vorm gaan geven aan ‘onderwijs op 
afstand’. De betreffende stamgroepleid(st)ers van uw kind zullen daarover via Parro contact met u 
zoeken. Parro is voor ons als school een heel belangrijk communicatiemiddel, zeker in deze tijden. 
Wij doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk naar u te communiceren. Ik vraag u om 
begrip en geduld, niemand van ons heeft immers een dergelijke situatie eerder meegemaakt.  
 
Namens het gehele team wens ik iedereen sterkte toe in deze onzekere tijd, laten we goed voor 
elkaar zorgen.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Andy Vos 
Directeur Jenaplanschool St. Franciscus  
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