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Beste ouders/verzorgers van leerlingen van SKOP scholen, 
 
Zondagmiddag 15 maart 2020 is de richtlijn voor scholen m.b.t. Coronavirus gewijzigd. Wij zijn met 
de directeuren van onze scholen bij elkaar geweest om de nieuwe situatie te bespreken. Wij hebben 
daar met elkaar een aantal afspraken gemaakt m.b.t. onze leerlingen, de ouders, maar natuurlijk ook 
voor onze medewerkers. 
 

• Vanaf heden zijn de SKOP scholen gesloten. 

• Ouders die werkzaam zijn in de vitale sectoren (zorg, politie, brandweer etc.) kunnen voor de 
kinderen die geen klachten hebben een beroep doen op de school voor opvang. U kunt zich 
dan het beste maandag gewoon melden bij de school. Daar zal u geïnformeerd worden hoe dit 
geregeld wordt. De opvang is in ieder geval tijdens de schooltijden en we overleggen nog met 
de kinderopvang over de opvang na schooltijd.  

• Wij gaan ervan uit dat u hier alleen gebruik van maakt wanneer er geen andere mogelijkheid 
is. In deze periode is het juist van belang om zoveel mogelijk het contact te vermijden.  

• Opvang is geen onderwijs. Dit betekent dat deze groep weliswaar op school wordt opgevangen 
maar dat ook voor hen, wat betreft het schoolwerk en begeleiding hetzelfde geldt als voor de 
kinderen die thuis blijven.  

• Op school wordt in de komende week bekeken en besproken hoe we het onderwijs op afstand 
binnen onze mogelijkheden (Social Schools/ouderportaal, Snappet, methode software, mail, 
werkboekjes etc.) vorm kunnen geven. U zult daar zo spoedig mogelijk door de school over 
geïnformeerd worden. Deze situatie is voor ons echter ook nieuw en er zal dus enige tijd 
overheen gaan alvorens we dit zo goed mogelijk hebben kunnen organiseren. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. We geven hierbij in eerste instantie prioriteit aan de groepen 8. Zij hebben al 
snel hun eindtoets en daarop willen we hen binnen onze mogelijkheden zo goed mogelijk 
voorbereiden.  

• Wij faciliteren onze medewerkers om hun werk zo goed mogelijk te doen. 

• De school zal u regelmatig informeren over de ontwikkelingen.  

• Alle activiteiten en bijeenkomsten vanuit school zijn tot nader orde afgelast en/of opgeschort. 
 
 

U zult begrijpen dat dit ook voor ons een situatie is waar wij geen ervaring mee hebben. Onze 
directeuren hebben dagelijks contact met elkaar en het bestuur om de juiste maatregelen te treffen. 
We gaan ervan uit dat u er ook alles aan doet om deze corona virus uitbraak in te dammen. Wij 
blijven hierbij de richtlijnen van het RIVM, overheid en veiligheidsregio volgen.  
 
Mocht er in de komende dagen iets veranderen, dan houden wij u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Hooijmans 
Directeur-bestuurder SKOP 
 


