
 
 
 
 
 
Woerden, 15-3-2020 
 
 
Beste ouders van de scholen van Kalisto, 
 
Aan het eind van deze zondagmiddag heeft de minister van Onderwijs (samen met de minister voor Medische Zorg) een 
persconferentie gehouden waarin hij het besluit kenbaar maakte om, onder andere, over te gaan tot het sluiten van de 
scholen voor basisonderwijs.  Vanzelfsprekend volgt Kalisto dit besluit en dat houdt dus inderdaad in dat onze scholen 
met ingang van  16 maart gesloten zijn tot en met in ieder geval  6 april.  
 
Onze regering vraagt van ons om de opvang van de kinderen, van wie beide ouders werkzaam zijn in vitale functies, 
voor onze rekening te nemen. Door het  NCTV is een lijst opgesteld van die beroepen die, specifiek voor COVID-19, 
vallen onder de zgn. vitale functies en waarvoor aan de scholen gevraagd wordt om de kinderen van deze ouders op te 
vangen.  Dat betreft dan onderstaande opsomming: 
 
De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt: 
 

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

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

• Openbaar vervoer. 

• 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. 

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

• Vervoer van afval en vuilnis. 

• Kinderopvang. 

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

• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):  
o meldkamerprocessen 
o brandweerzorg 
o ambulance zorg 
o GHOR 
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, 
burgerzaken, consulaten en ambassades). 

 
Vanzelfsprekend komen onze scholen tegemoet aan de vraag, om de kinderen van de ouders die in bovengenoemde 
sectoren werkzaam zijn op te vangen en kunt u, mits uw beroep in de hierboven genoemde lijst van vitale functies 
voorkomt, uw kind (-eren) naar hun school brengen, alwaar ze zo goed als mogelijk hun onderwijs zullen ontvangen.   
 
Tegelijkertijd wil ik u vragen om rekening te houden met het feit dat de scholen gesloten worden om de verdere 
verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk te voorkomen. Als het voor u mogelijk is, om opvang in eigen kring te 
regelen, komt een dergelijke opvang tegemoet aan de argumenten om de scholen te sluiten. Als uw kinderen 
verschijnselen vertonen die aan besmetting met het Corona-virus doen denken, verzoeken wij u zeer dringend uw 
kinderen thuis te houden! 
 
Veel scholen hebben zich al voorbereid op deze situatie en zullen hun uiterste best doen om het onderwijs aan alle 
kinderen zo goed mogelijk in te vullen. U zult hierover via Social Schools door de betreffende scholen verder 
geïnformeerd worden. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
drs. M. (Rien) van Wijngaarden, bestuurder a.i.  
M. 06-22652681 


