Weert, 15 maart 2020
Betreft: richtlijnen vanuit de overheid
Beste ouders/verzorgers van MOZON-montessorischolen/kindcentra
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat het kabinet heeft besloten om alle scholen in Nederland te
sluiten tot en met april 2020. Een ingrijpende maar begrijpelijke maatregel.
Dat betekent dat vanaf maandag alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland zullen sluiten, in
elk geval tot 6 april. Een uitzondering zal worden gemaakt voor kinderen waarvan beide ouders
werken in vitale beroepen zoals die staan op de lijst van de NCTV. Dan gaat het o.a. om ouders die
werken in de zorg, bij de politie en de brandweer. Voor deze kinderen zal opvang worden
georganiseerd.
Op dit moment zijn we, samen met onze collega’s van andere MOZON-scholen, de gemeentes en de
kinderopvang organisaties, bezig om te onderzoeken hoe we zo snel mogelijk een goede invulling
kunnen geven aan deze nieuwe richtlijnen. En wat we kunnen doen om kinderen die thuis zijn toch
een onderwijsaanbod te kunnen geven. Hierover zullen we u zo snel als mogelijk is informeren.
Voor morgen betekent het dat uw kind alleen naar school of het kindcentrum kan komen als u
werkzaam bent in vitale beroepen zoals die op de NCTV-lijst staan. Zie hiervoor de bijlage die
hieronder is vermeld.
In alle andere gevallen mag uw kind niet naar school of het kindcentrum.
U zult via de directeur van uw school, in de komende dagen, worden geïnformeerd over de manier in
uw school/kindcentrum het onderwijsaanbod zal worden georganiseerd.
We willen nogmaals benadrukken dat het besluit door de regering is genomen in het belang van de
volksgezondheid. Wij hebben begrip voor het besluit en zullen onze uiterste best doen er op een
goede manier invulling aan te geven.
Mede namens de teams en directies,
met hartelijke groet,
Lex Spee directeur-bestuurder
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Bijlage: lijst NCTV
Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang
gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de
samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van
COVID-19 vragen om continue bezetting.
Specifiek voor COVID-19
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden
tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken
van de kinderopvang. 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, etc.
• 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
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