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Aan de ouders en verzorgers 
van de kinderen van de scholen van TWijs 
 
Haarlem, 15 maart 2020 
 
 

Geachte ouders en verzorgers, 
 
Het Kabinet heeft besloten dat de scholen per maandag 16 maart 2020 sluiten om verspreiding van 
het coronavirus te beperken. De sluiting duurt voorlopig zeker tot en met maandag 6 april. We 
hopen dat we uw kind(eren) op dinsdag 7 april weer kunnen verwelkomen op school. 
 
De sluiting heeft gevolgen voor de kinderen, voor u, de teamleden op school en het onderwijs aan 
uw kind(eren). Met deze brief informeren wij u over enkele van deze gevolgen. 
 
Onderwijs op afstand 
Per maandag blijven kinderen thuis. De leerkrachten organiseren andere vormen van onderwijs op 
afstand. Waar dat kan, zal online-onderwijs worden aangeboden. U hoort van school wanneer het 
online-onderwijsaanbod beschikbaar is. U kunt uw kind daarbij helpen door erop te letten dat het 
ook dit onderwijs volgt.  
 
Andere vormen van onderwijs 
Misschien kan uw kind geen online-onderwijs volgen. De school informeert u dan over wat er wel 
kan. Als de school lespakketten verzorgt, dan zal de school u laten weten hoe u die in bezit kunt 
krijgen. 
 
Opvang? 
Ouders van leerlingen in vitale/cruciale beroepen (zie hiervoor link naar de NCTV-lijst) kunnen indien 

noodzakelijk hun kind(eren) naar school brengen, tenzij ze klachten/koorts hebben. Op landelijk 

niveau wordt overlegd over hoe opvang het beste georganiseerd kan worden. Vanuit school wordt u 

in de komende dagen geïnformeerd over hoe we opvang/onderwijs voor deze kinderen 

verantwoord, effectief en efficiënt vormgeven. 
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Teamleden 
Leerkrachten en andere medewerkers zetten zich ervoor in dat het onderwijs aan uw kind(eren) 
doorgaat. Of zij dat vanuit school doen of vanuit huis, kan per school en per situatie verschillen. 
En u begrijpt: medewerkers die verkouden zijn of koorts hebben blijven natuurlijk thuis. Als zij ziek 
zijn, kunnen zij niet of minder werken. Wij verwachten niet dat zieke leerkrachten vervangen kunnen 
worden. 
 
Voldoende onderwijs? 
Een gevolg van de scholensluiting kan zijn, dat uw kind minder onderwijs krijgt aangeboden dan 
normaal. Op landelijk niveau is overleg over de vraag hoe we kunnen omgaan met het tekort aan 
onderwijs in deze periode. Het is nu nog te vroeg om daarop antwoorden te hebben. 
 
Vragen? 
Hebt u vragen over hoe de school van uw kind precies omgaat met de sluiting, neemt u dan contact 
op met de school. 
 
Samen werken 
Al het ongemak, de lastige keuzes, zorgen en vragen zullen voorbijgaan. Hoelang dat duurt, en hoe 
dit alles u persoonlijk raakt, weten wij niet. Het is dus nodig dat wij elkaar helpen goed door deze 
periode heen te komen. Wij vertrouwen op ieders inzet en begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Peter Velseboer en Ben Cüsters 
Bestuurders TWijs 
 
Overzicht ‘cruciale beroepen’ 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
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