
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorburg, 31 maart 2020 
 
 
Betreft: Corona update – scholen blijven gesloten tot en met 10 mei 2020 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
 
Waarschijnlijk heeft u zojuist ook de persconferentie gezien waarin minister-president Rutte en de 
minister voor volksgezondheid De Jonge hebben aangegeven dat de scholen tot en met de 
meivakantie gesloten zullen blijven. De andere belangrijkste boodschappen uit de persconferentie 
waren: 
 

- Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht tot en met 28 april 

- Maak geen plannen voor de meivakantie 

- Maatregelen kunnen verlengd worden 

- Daarna zal niet alles meteen open zijn, maar gefaseerd 

- Een week voor 28 april wordt hier weer over gecommuniceerd 

Op het moment dat wij de scholen moesten sluiten vanwege het oprukkende Corona virus gingen we 
er met elkaar nog vanuit dat dit voor 3 weken zou zijn. Natuurlijk hebben we met de toename van 
het aantal IC-opnames en de hoge sterftecijfers hier én elders in Europa aan zien komen dat deze 
sluiting langer zou gaan duren. Toch begrijpen we goed dat dit voor u nieuwe zorgen met zich 
meebrengt: ten aanzien van uw werk wellicht, zorg om uw naasten, maar mogelijk ook wel zorg over 
hoe lang je het met elkaar in huis gezellig houdt zo op elkaars lip en daarbij ook nog de rol van 
thuisjuf/meester en (thuis)werker combinerend. 
 
We hopen dat u voldoende mensen om u heen heeft om uw hart bij te luchten, dat u dat rondje 
buiten gaat lopen en dat u de lat ten aanzien van de schoolse zaken op een gezond niveau houdt. Ja 
natuurlijk waarderen wij u zeer in uw rol van thuisjuf of meester en willen we graag wat ritme en 
voortgang in het schoolwerk houden, maar we snappen dat de motivatie er bij de kinderen echt niet 
elk moment is en dat dit soms tot forse frustratie bij zowel ouder als kind leidt.  
 
Ook de juffen en meesters zien dat ze er soms meer voor de leerlingen zouden willen zijn dan nu 
strikt genomen haalbaar. Ook zij zullen zich even moeten herladen na het horen van de berichten 
van vanavond. Onze leerkrachten geven immers nu twee weken onderwijs op afstand, maar zij 
missen jullie kids enorm. Ook voor hen is de combi werk en gezin een uitdaging. Het nieuwe raakt 
inmiddels ook af van het leren op afstand, dus dat vraagt ook van hen weer andere creativiteit. 
 
  



We gaan elkaar daarom ook de komende periode goed steunen. Door met grote regelmaat in uw 
woonkamer, studeer- of kinderkamer te (blijven) verschijnen via een filmpje of via de Hangout ons 
daarbij ook juist bewust van het sociale aspect van het leerkracht en klassencontact. Sommige 
leerkrachten zullen u vragen extra materiaal voor uw kind op te komen halen. Mocht het bij u thuis 
nu toch echt niet lopen zoals het zou moeten en dreigen spanningen te hoog op te lopen? Schroom 
dan niet om hierover contact te zoeken met coördinator leerlingenzorg, de directeur van uw school 
of met Kwadraad via: www.kwadraad.nl of 088-900 4000. Er is in uitzonderlijke gevallen ook 
noodopvang beschikbaar. 
 
Ik wens u veel gezondheid, veerkracht en sterkte toe, ook de komende periode! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Liesbeth Augustijn 
Bestuurder 
 

 
 

http://www.kwadraad.nl/

