
 

 

 

 
 

 

Aan de ouders/verzorgers van kinderen op  

Stichting Onderwijsgroep Perspecto scholen en kinderopvanglocaties en medewerkers van 

Onderwijsgroep Perspecto 
         

Onderwerp : Sluiting scholen wegens Coronavirus 

 

15 maart 2020 

 

Geachte ouders, verzorgers en medewerkers, 

 

ALLE SCHOLEN  VAN ONDERWIJSGROEP PERSPECTO GAAN SLUITEN MET INGANG 

VAN 16 MAART 2020 TOT EN MET MINIMAAL 6 APRIL 2020. 

 

De ontwikkelingen die dit weekend hebben plaatsgevonden, waaronder het dringende advies 

van de Federatie Medisch Specialisten, heeft de regering doen besluiten om alle basisscholen 

per direct te sluiten. De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers 

hebben voor ons de hoogste prioriteit. 

 

WE ZIJN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij 

zullen opvang bieden aan die enkele kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in de 

vitale sectoren (zie bijlage) én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen.  

 

Concreet betekent dit: 

● Maandag 16 maart zijn alle locaties onvoorwaardelijk gesloten voor alle kinderen 

m.u.v. van de groep genoemd in het tweede bolletje. Deze onvoorwaardelijke sluiting is 

nodig om praktische zaken op locatieniveau te kunnen regelen. Op deze maandag 

komen onze medewerkers, als hun gezondheid dat toelaat, naar hun locatie om als 

team de laatste praktische zaken te regelen voor de periode tot en met 6 april. 

● Ouders/verzorgers, die werkzaam zijn in de vitale sectoren zoals vermeld in de bijlage 

en niet zelf in opvang kunnen voorzien, kunnen hun kinderen naar school brengen en 

zorgen wij in overleg met de kinderopvangorganisaties voor opvang.  

● De hiervoor beschreven maatregelen gelden tot nader order maar in ieder geval tot en 

met 6 april 2020. 

 

Wij gaan ervan uit dat we iedereen met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd 

hebben. 

 

In de komende week zal bekeken worden of en hoe we thuis of op afstand leren kunnen 

vormgeven, hierover zullen we de ouders/verzorgers later in de komende week berichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

drs. G. Langeraert bestuurder a.i. 

Onderwijsgroep Perspecto 

 


