Utrecht, 15 maart 2020

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van scholen van SPO Utrecht,
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, is er landelijk een flinke discussie ontstaan over de vraag of
scholen wel of niet gesloten moeten worden om de verspreiding van het corona-virus (COVID-19)
tegen te gaan. Zojuist heeft het kabinet een besluit genomen om alle scholen per morgen (16 maart)
t/m 6 april 2020 te sluiten. Een ingrijpend besluit met grote gevolgen: voor kinderen, voor ouders en
voor personeel van de scholen.
Het besluit betekent dat de kinderen vanaf morgen niet meer naar school mogen. Het besluit
betekent ook dat van personeel dat niet ziek is en geen ziekteverschijnselen heeft komende weken
verwacht wordt dat zij wel werken.
Een uitzondering voor kinderen van ouders in vitale beroepen
Het kabinet maakt een uitzondering voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een zogenaamd
vitaal beroep (denk bijvoorbeeld aan de medische zorg, politie en brandweer). De overheid vraagt de
scholen om deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen, zodat hun ouders kunnen blijven werken.
Als u werkzaam bent in een vitaal beroep dan adviseren we u om in overleg met de school na te gaan
of dat voor uw kind van toepassing is.
Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Wat doen we komende tijd?
Allereerst gaan we na wat we kunnen doen om zo goed als mogelijk thuisonderwijs te organiseren.
Schoolteams zullen zich beraden op wat daarvoor nodig is en hoe dat in de praktijk uitgevoerd kan
worden. We verwachten dat dat vooral maatwerk per school is. We hebben veel waardering voor de
wijze waarop personeel zich daar de laatste tijd al op heeft voorbereid. We zullen ook nagaan of en
hoe samenwerking tussen scholen en tussen schoolbesturen daarbij kan helpen.
We kunnen ons voorstellen dat u door dit kabinetsbesluit overvallen wordt en dat deze maatregel veel
improvisatie vraagt van u én van de school. Mocht het voor u onmogelijk zijn om morgenochtend al
opvang geregeld te hebben, neemt u dan even contact met de school op om na te gaan of zij uw
kind morgen noodopvang kunnen bieden. Dat hangt uiteraard af van de situatie van de school.
We rekenen op uw begrip en medewerking bij het uitvoeren van deze vergaande maatregelen. Onze
scholen blijven met u samenwerken om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Mochten er nieuwe berichten zijn vanuit de rijksoverheid, dan zullen wij u daar over informeren.
Zodra er meer bekend is over de aanpak op de school van uw kind(eren), dan zal de directeur u
daarover informeren.
Met vriendelijke groet,

Thea Meijer en Eric van Dorp
Bestuur SPO Utrecht

