
 
 
 
 

 
 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
alle leerlingen op de scholen van CSG De Waard 
 
 
 
 
Oud-Beijerland, 1 april 2020  
 
Ons kenmerk: 200401-1-ET/JZ 
 
Betreft: verlenging coronamaatregelen  
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Kabinet verlengt crisismaatregelen tot en met 28 april 
Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met 
dinsdag 28 april. Dat heeft het kabinet op 31 maart bekend gemaakt. Dat wil zeggen dat alle huidige 
activiteiten inclusief de noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen doorlopen tot en met 28 april. 
Die datum valt midden in de meivakantie; dus leerlingen gaan tot en met die vakantie niet naar school, 
volgens premier Mark Rutte. 
 
Zoals ik u vorige week al schreef, hadden wij erop gerekend dat de scholen langer dicht zouden blijven. De 
scholen blijven ook dicht in de meivakantie. Midden in de meivakantie, op 22 april, bekijkt het kabinet de 
situatie opnieuw en neemt dan een besluit over de periode na de meivakantie. We hopen dat we de kinderen 
weer op school les kunnen geven, maar we kunnen op dit moment hier nog geen uitspraak over doen. 
 
Thuisonderwijs 
U weet dat wij het thuisonderwijs tot aan de meivakantie blijven verzorgen. Het onderwijs op afstand 
verloopt over het algemeen goed en inmiddels zijn we in ‘fase 2’ aanbeland, waarbij we nog nadrukkelijker 
aandacht hebben voor online instructiemomenten en het onderhouden van contacten met de kinderen. Er is 
ook speciale ondersteuning voor kinderen, die daar behoefte aan hebben. We ontvangen veel positieve 
reacties van ouders over de bijzonder deskundige en creatieve manier waarop onze scholen het onderwijs in 
deze periode organiseren. De leerkrachten, ondersteuners en directeuren verdienen hiervoor een groot 
compliment. En natuurlijk kunt u met vragen altijd bij hen terecht. 
 
Meivakantie 
In de meivakantie zijn de leerlingen en de leerkrachten vrij. Het ministerie van OCW schrijft op 31 maart in 
het Corona Onderwijsbulletin: “Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren,  gaat de 
door de school aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij 
zijn.” 
Veel ouders hebben al gevraagd om ook huiswerk te krijgen in de vakantie, zodat de kinderen in hun ritme 
blijven en geen leerachterstand oplopen. We begrijpen deze vraag en gaan volgende week de mogelijkheden 
onderzoeken. U hoort hiervan. 
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Noodopvang 
Over de noodopvang in de meivakantie kan ik op dit moment niets zeggen. Morgen vindt hierover overleg 
plaats tussen de kinderopvang en het ministerie van SZW. Binnenkort ontvangt u een gezamenlijke brief van 
alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard met meer informatie over dit 
onderwerp. 
 
Tot slot 
Premier Rutte sprak tijdens de persconferentie zijn bewondering uit voor het aanpassingsvermogen van 
scholen en ouders. “Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle”, aldus de premier. Daar sluit ik 
me graag bij aan. 
 
In deze veertigdagentijd leven we naar het paasfeest toe. Het is een tijd van bezinning voor iedereen. We 
weten dat het goede het kwade overwint en dat er na deze moeilijke periode een tijd aanbreekt van hoop, 
van nieuw leven. Dat is de boodschap die we met Pasen aan elkaar mogen doorgeven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

E. Tuk  
Voorzitter College van Bestuur CSG De Waard  
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