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Beste ouders/verzorgers,  

De Ziep gaat vanaf 2 juni <deels> open 

 
Tijdens de persconferentie gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat scholen uit het voortgezet 

(speciaal) onderwijs, als De Ziep, vanaf 2 juni 2020 weer deels open kunnen gaan voor het geven 

van fysiek onderwijs. Dit betekent dat tot en met 1 juni er geen onderwijs plaats vindt op de (speciale) 

middelbare scholen. Scholen blijven tot die tijd doorgaan met het lesgeven op afstand en zijn alleen geopend 

voor de noodopvang.  

  

Door het (deels) openstellen van de scholen worden er voorzichtig kleine stappen gezet naar ‘het nieuwe 

normaal’. Dit zien wij als een positief signaal maar vraagt wel zorgvuldigheid en alertheid van ons. We gaan de 

komende weken hard aan de slag om dit zo goed mogelijk te organiseren zodat de scholen vanaf 2 juni open 

kunnen gaan voor het geven van onderwijs op 1,5 meter afstand. Hierbij nemen wij de landelijke richtlijnen in 

acht en we zullen met vele factoren rekening moeten houden.  

Ook voor ons geldt dat we daarbij niet over alle zaken 100% duidelijkheid hebben. Zo is het bijvoorbeeld 

noodzakelijk dat er duidelijkheid is over het schoolvervoer, de ondersteunende inzet van de zorg, verzorging 

van leerlingen en de inzetbaarheid van onze eigen collega’s uit risicogroepen. En zo zijn en er nog tal van 

andere zaken die van invloed zijn op de organisatie van het onderwijsaanbod. Omdat we rekening moeten 

houden met 1.5 meter afstand, maken we plannen hoeveel leerlingen bijvoorbeeld dan samen onderwijs 

mogen volgen in een bepaalde ruimte en welke leerlingen op welke dagen naar school kunnen komen. Wij 

zullen hier dan ook eigen regie op houden, om de goede dingen te kunnen en te blijven doen, in samenspraak 
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met de MR. Over de wijze waarop wij het onderwijsaanbod, rekening houdend met alle bijkomende zaken, 

weer vorm kunnen geven zullen wij u goed en regelmatig informeren.   

We gaan een nieuwe fase in met elkaar en dit vraag opnieuw veel van iedereen. Begrijpelijk dat u nog vragen 

heeft. Die beantwoorden wij graag zodra wij het plan voor de heropening gereed hebben. Wij blijven 

u informeren. Wij vragen u om tot die tijd de opvang voor uw kind te blijven organiseren.    

Wij doen de komende tijd vaker een beroep op uw begrip en geduld; tenslotte hebben we elkaar nodig bij het 

vervullen van de maatschappelijke opdracht in strijd tegen het coronavirus.  

  

School gesloten in de meivakantie, geen huiswerk of opdrachten voor 

leerlingen thuis. Noodopvang op onderstaande dagen gesloten. 

 
Het bestuur heeft besloten dat de scholen op Bevrijdingsdag niet open zullen zijn voor noodopvang. Op 
onderstaande feestdagen ontvangen de leerlingen ook geen huiswerk en is er geen bel of app contact tussen 
ouders/leerlingen en school. Er is verder wel noodopvang mogelijk in de meivakantie.   

▪ Koningsdag: dit is een officiële feestdag, scholen zijn gesloten en er is geen sprake van noodopvang 
en we geven geen les of thuiswerkopdrachten.    
▪ 5 mei: dit is een officiële feestdag, scholen zijn gesloten en er is geen sprake van noodopvang en we 
geven geen les of thuiswerkopdrachten.   
 

 

Noodopvang 

Het kan nodig zijn voor ouders, die niet werkzaam zijn in een vitaal beroep,  dat zij een beroep willen doen op 
noodopvang op school omdat het thuis moeilijk loopt. School, de gemeente en het sociaal wijkteam gaan dan 
samen met ouders in overleg welke ondersteuning mogelijk geboden kan worden. Andere 
begeleidingsvormen zijn ook mogelijk, zoals bv. meer begeleiding voor ouder en kind op afstand. Het sociaal 
wijkteam en schooldirectie maken hierover met elkaar afspraken en informeren daarna de betrokken 
ouders/verzorgers.  
Wanneer er hulpverlening betrokken is in het gezin, besluit/beslist de regiehouder (wijkcoach of 
jeugdbeschermer) of een kind recht op noodopvang heeft. De regiehouder neemt eerst contact op met school 
voor input en overlegt daarna met ouders. De regiehouder bespreekt met de directeur van de school de 
noodopvangmogelijkheden voor het kind. Wanneer de eigen school geen mogelijkheid heeft, neemt de 
regiehouder contact op met de gemeente.  
 
  

https://digiplein.deonderwijsspecialisten.nl/koepel/centralediensten/prcommunicatie/Logos/DeLinde_logo_zpo_fc_300dpi.jpg


 
 

 

 

 

3 

 

 
Nieuwsbrief| 22 april 2020 

Pagina 3 van 3 

 

 

Tot slot 
We komen alleen samen door deze vreemde periode 
heen. Als u vragen heeft kunt u altijd bij 
groepsleiding terecht. 
 
Zorg goed voor u zelf en voor anderen. 
 
Namens het team, 
 
Margot Kleinpenning 
Directeur 
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