Vlaardingen, 15 maart 2020

Betreft: Sluiting locaties Opvang en Onderwijs

Beste ouders en verzorgers,
Vanmiddag heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf morgen de scholen en
opvanglocaties vooralsnog gesloten zijn tot 6 april 2020.
Allereerst willen we zeggen dat we trots zijn. Trots op ons als Wijzer, dat wij een ondersteunende rol
kunnen bieden en een bijdrage leveren, zodat ouders/verzorgers uit de zorgverlening, en ook jijzelf
gewoon aan het werk kunnen. Wij werken met deze ouders en verzorgers op plekken waar het juist
hard nodig is. We begrijpen heel goed dat er zorg leeft en er van meerdere kanten adviezen
komen, daarom is het belangrijk dat we goed en helder met elkaar blijven communiceren.
De overheid heeft een beroep op opvang en onderwijs gedaan om voor de kinderen van ouders die
in de cruciale beroepen werkzaam zijn, opvang te bieden. Het overzicht van deze beroepen
vind je hier.
Bent u een ouder met een cruciaal beroep?
Bent u beide werkzaam of bent een eenoudergezin en werkzaam in een cruciaal beroep, dan heeft u
recht op het opvangen van uw kinderen. U kunt hier een aanvraag voor indienen met behulp
van dit (digitaal) formulier. Wilt u uiterlijk voor 14 uur doen op maandag 16 maart 2020? U krijgt
dan bericht waar u uw kind kunt brengen voor de opvang. Wij zullen dit zoveel mogelijk op de locatie
of in de wijk organiseren. Let op, dit is geen gebruikelijke kinderopvang en er wordt ook geen
onderwijs gegeven. Ook zal uw kind niet (altijd) bij de vertrouwde locatie of medewerkers geplaatst
kunnen worden. Deze noodmaatregel is er vooral om u als ouder/verzorger de gelegenheid te bieden
uw beroep uit te kunnen oefenen.
Op dit moment kunnen we nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord
geven. De komende dagen worden er verdere plannen uitgewerkt. Er wordt o.a. onderzoek gedaan
naar leermogelijkheden op afstand om aangesloten te worden bij het onderwijs.
We zullen u de komende periode blijvend informeren.
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