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Geen onderwijs op onze scholen

Beste ouders/verzorgers,

Geen onderwijs op onze scholen.
Vooruitlopend op de verregaande maatregelen die het kabinet neemt in de strijd tegen het
coronavirus heeft het College van Bestuur zojuist besloten om al haar scholen voorlopig tot L april
2020 te sluiten.

zrilf voor opvang zorgen.
U moet dus zelf voor opvang van uw kind(eren) gaan zorgen. We begrijpen dat dit erg vervelend en

lastig kan zijn, maar door het besluit nu te nemen hopen we u tijd te gunnen om tot oplossingen te
komen.
Mocht het opvangen tot onoverkomelijke problemen leiden, dan kunt u morgenvroeg contact
opnemen met de schoolvan uw kind.

Aanleiding voor dit besluit.
Het kabinet zal vanmiddag opnieuw overleg voeren met het RIVM en de Federatie van Medisch

Specialisten (FMS) over het vraagstuk of scholen open moeten/kunnen blijven. Aansluitend worden
ook de bonden en sectorraden opgeroepen voor overleg.
We verwachten dat er daarna opnieuw aanvullende maatregelen voor het onderwijs worden
aangekondigd. Het meest vergaande besluit dat scholen dicht moeten voor een langere periode zou

dan ook kunnen vallen.
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Somen octief voor een rijk onderwijsoonbod

Aangezien we opnieuw een dag vol meningen, standpunten en soms tegenstrijdige adviezen
verwachten en we u niet vanavond laat nog willen lastig vallen met een besluit, kiest het College van
Bestuur nu al voor helderheid en houvast.
Daarmee krijgt de schoolleiding en het team ook de ruimte om zich goed en zorgvuldig voor te
bereiden op de komende periode.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Stichting OPONOA

namens het Col lege van Bestuur,

Michel Everink
Voorzitter College van Bestuur
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