Aan ouders/verzorgers van leerlingen
Van scholen vallend onder Stichting Proominent

Betreft
Kenmerk

: update informatie naar aanleiding van maatregelen coronavirus
: 2020/052/ad

Ede, 15 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Vandaag op zondag 15 maart 2020 kondigt de regering aanvullende maatregelen aan met als doel
het coronavirus in te dammen.
Voor het onderwijs is belangrijk dat alle scholen en kinderopvang per onmiddellijk gesloten zijn.
Alleen ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn kunnen aanspraken maken bij kinderopvang en
de scholen. Mocht u in een vitaal beroep werkzaam zijn (zie bijlage onder de brief) en geen
mogelijkheden hebben voor opvang, dan neemt u contact op met de school voor nadere afspraken
voordat u met uw kind naar school gaat.
De scholen beraden zich over vormen van thuisonderwijs en nemen daarover contact met u op.
De sluiting van de scholen duurt in ieder geval tot maandag 6 april 2020.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Ede
Namens deze

A. Dekker,
directeur-bestuurder

De lijst met deze cruciale beroepsgroepen:
a.

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

b.

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.

c.

Openbaar vervoer.

d.

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

e.

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

f.

Vervoer van afval en vuilnis.

g.

Kinderopvang.

h.

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die
van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

i.

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).

j.

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) .

