Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van Groeisaam

Druten, 16 december 2020
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 gaan de scholen voor (speciaal)
basisonderwijs en de kinderopvang weer sluiten. In het kort treft u hieronder de belangrijkste regels
aan die voortkomen uit de landelijke Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 en leest u hoe het in de
gemeenten Druten, West Maas en Waal en Beuningen is geregeld voor de (kinderen van de)
basisscholen en kinderopvang.
1. Primaire verantwoordelijkheid
Het uitgangspunt is dat scholen en kinderopvang gesloten zijn. Ouders dienen hun kind(eren) zelf op
te vangen.
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang
bij de basisschool of de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het
verzoek om zoveel mogelijk de kinderen zelf op te vangen. Ouders moeten zichzelf melden bij de
kinderopvang/scholen.
De scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van thuisonderwijs én voor noodopvang tijdens
reguliere onderwijstijden.
De kinderopvang (inclusief buitenschoolse opvang) biedt noodopvang aan voor kinderen van ouders
die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is
afgesloten, gedurende de reguliere opvangtijden. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan
hun contracturen, kunnen zij via de gebruikelijke wijze extra opvang inkopen bij de kinderopvang.
Scholen en kinderopvang mogen verschillende locaties clusteren om de noodopvang te organiseren.
De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel het dringende
verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen
of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Gedurende deze lockdown zal het Rijk wederom ouders tegemoetkomen voor de eigen bijdrage
kinderopvang (KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief volgens de
kinderopvangtoeslag. Ouders worden opgeroepen om de kinderopvang door te betalen, anders
vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.
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Omdat alleen opvang wordt geboden tijdens de reguliere openingstijden, wordt er geen 24 uurs
opvang georganiseerd in onze regio.
3. Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie
De noodopvang staat ook open voor kinderen in een kwetsbare positie/uit kwetsbare gezinnen. De
aanmelding van de kinderen verloopt via het sociaal team van de gemeente en de coördinator van
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Het wel/niet bieden van noodopvang wordt op basis van de volgende criteria bepaald:
• a – Is de draaglast te groot voor ouders door ouderproblematiek en/of kindfactoren?
• b – Is er een risico dat de veiligheid van de kinderen in het geding komt?
• c – Is er een risico op huiselijk geweld en kindermishandeling?
Taal- en/of ontwikkelingsachterstanden, waaronder dyslexie of een VVE-indicatie zijn geen reden om
een kind in aanmerking te laten komen voor noodopvang.
4. Leerlingenvervoer
Kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer kunnen daarvan gebruik blijven maken als zij
in aanmerking komen voor noodopvang. Ouders dienen dit zelf te melden bij de afdeling
Leerlingenvervoer van de gemeente.
5. Vragen of onduidelijkheden
Op de website www.rijksoverheid.nl staan alle regels en de actuele informatie. Mocht u toch nog
vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw school en/of kinderopvang.
We hopen u met bovenstaande informatie zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Gerard van der Burgt
Bestuurders Groeisaam

Lia van Meegen

