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Update 
 
Update 23-04-2020 | 20.30 uur 
Betreft: informatievoorziening herstart onderwijs & inventarisatie noodopvang 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De wereld staat al enkele weken op 
zijn kop. Dat heeft u, samen met 
uw kind(eren), als geen ander 
gemerkt. Namens alle 
medewerkers van onze gehele 
scholengroep willen wij u én de 
kinderen dan ook hartelijk 
bedanken voor de inzet en 
flexibiliteit! (Zie foto)  
 
Wij zijn ons er van bewust dat ook 
de komende periode een 
behoorlijke flexibiliteit zal worden 
gevraagd van u, de kinderen en het 
onderwijs. Volgens de nieuwe 
richtlijnen mogen slechts ongeveer 
50% van alle kinderen tegelijkertijd 
op school zijn. Dat vraagt een 
gedegen voorbereiding en plan, 
waarvoor wij op dit moment de tijd 
nemen, zodat er diverse scenario’s 
kunnen worden afgewogen en de 
veiligheid voorop kan blijven staan. 
 
Een dergelijk plan ontstaat niet zomaar. We maken gebruiken van de diverse adviezen die zijn gegeven 
door o.a. de PO-raad en onze scholengroep SKO. Samen met het lokaal beraad, de directeuren van de 
Veluwse SKO scholen zijn diverse opties afgewogen. De bouwcoördinatoren van onze school hebben 
de diverse afwegingen meegenomen naar hun bouwvergadering, zodat we met elkaar hebben kunnen 
denken over de invulling en onze vragen hebben kunnen stellen. Op basis hiervan is nu een eerste 
concept uitgewerkt.  
 
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school neemt een belangrijke plaats in in dit proces. De MR 
wordt gevormd door 3 ouders en 3 personeelsleden. Het ministerie van OCW heeft scholen ook 
opgeroepen om bij het nemen van maatregelen de MR te betrekken. Vanavond heeft er een overleg 
plaatsgevonden met onze MR, zodat zij advies hebben kunnen uitbrengen naar aanleiding van het 
plan. De definitieve versie van dit plan, waarvan we de uitkomst met u gaan delen, zal daarnaast ook 
nog eens bij de MR passeren.  
 
 



 
 
 
Morgen, vrijdag 24 april 2020, zullen we u in de loop van de middag informeren over de herstart van 
onze school, de wijze waarop wij dit hebben ingericht en de aanpassingen die wij in het kader van de 
maatregelen van de Rijksoverheid zullen moeten nemen. 
 
Noodopvang voor ouders/verzorgers werkzaam in cruciale beroepen 
Ook na 11 mei wordt er van scholen verwacht dat er noodopvang kan plaatsvinden. Onze school zal 
deze noodopvang wederom verzorgen voor kinderen vanaf 4 jaar, gedurende de schooltijden. Deze 
noodopvang is beschikbaar voor kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de 
cruciale/vitale beroepsgroepen (zie Rijksoverheid.nl).  
 
Wij zijn genoodzaakt u in eerste instantie te vragen om zelf de mogelijkheden tot opvang te 
onderzoeken, zeker nu wij er ook zorg voor moeten dragen dat er niet meer dan ongeveer 50% van de 
kinderen in de school aanwezig is. Mochten er voor u geen mogelijkheden zijn om de opvang zelf vorm 
te geven, dan verzoek ik u via e-mail (a.vos@franciscus-nunspeet.nl) zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met mij, zodat wij samen de mogelijkheden tot noodopvang na 11 mei kunnen bekijken.  
 
Voor de 24/7 noodopvang, dus ook de noodopvang na schooltijd, voert de gemeente Nunspeet de 
regie. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met Stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) via 0341-
261520 of 0341-250551 (e-mail: info@kindcentrumnunspeet.nl). Zij zullen met u naar de 
mogelijkheden kijken. 
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en informeer u morgen verder over de invulling 
van het plan rondom herstart van onze school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Andy Vos 
Directeur 
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