
 

 

Beste ouder(s)/verzorgers, 

 

Zondagmiddag kwam het bericht van de regering dat alle scholen in Nederland vooralsnog tot 6 

april worden gesloten. Sinds vorige week zijn de STEV schoolleiders en teams zich al aan het 

voorbereiden op een mogelijke sluiting van onze scholen. Dat vraagt uiteraard veel inzet en 

flexibiliteit van iedereen en ik verwacht dat er de komende tijd nog meer van de STEV collega´s 

wordt gevraagd. Daarbij doen we wat we kunnen, maar blijven tegelijkertijd realistisch in dat wat 

mogelijk is. Want zoals afgelopen week ook werd gezegd: we nemen 100% van de besluiten op 

basis van 50% van de kennis die er op dat moment is.  

 

Zondagmiddag hebben we met de staf van STEV en de schoolleiders nader overleg gehad. Deze 

brief is een samenvatting van de besluiten die we daar hebben genomen en geldt voor alle STEV 

scholen.  

 

Thuis onderwijs 

Er liggen inmiddels op alle scholen noodplannen klaar voor de situatie dat de school dicht is. 

Daarbij hanteert STEV de volgende uitgangspunten:  

1. Het is niet mogelijk en realistisch om garantie te bieden over het volledig geven van onderwijs. 

2. Wij hebben er primair voor gekozen onderwijs te verzorgen en in te richten voor de kernvakken 

taal, rekenen en lezen. Dit doen we voor in principe vanaf de groepen 3 tot en met 8. Daarbij 

kan het, schoolafhankelijk, gaan over zowel analoog als het digitaal aanbieden van onderwijs. 

De school informeert u vanaf morgen hierover. We willen de komende tijd gebruiken om het 

thuis onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Hierbij zijn we ook afhankelijk van u als ouder 

3. De school informeert u over de wijze waarop zij contact houden met uw kind zolang als de 

school gesloten is.  

4. Ik heb samen met de staf dagelijks overleg met de schoolleiders om vinger aan de pols te 

houden en te ondersteunen daar waar nodig is.   

 

Geplande afspraken intern en extern 

Alle afspraken worden afgezegd tenzij deze noodzakelijk zijn. Afspraken kunnen verlopen via 

Parro / mail of per telefoon. Is dit niet mogelijk, dan kan de (noodzakelijke) afspraak persoonlijk 

plaatsvinden, waarbij de voorwaarde is dat dit in overleg met de schoolleider gebeurd en dat er bij 

partijen geen (milde) klachten zijn.  

 

Opvang kinderen van zorg personeel en andere cruciale beroepen 

Wij hebben in elke STEV gemeente contact opgenomen met de kinderopvang en andere besturen 

waarmee wij samen werken. Met deze partijen zijn we in overleg om kinderen van zorgpersoneel, 

veiligheidsdiensten en andere cruciale beroepen zoveel mogelijk op te vangen. De wijze waarop 
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kan per school of gemeente verschillend zijn. Wanneer u naar uw werk moet, verzoek ik u 

hierover contact op te nemen met de schoolleider van uw school. Voor deze opvang geldt dat uw 

kind: 

 

 Absoluut klachtenvrij is 

 Het kind heeft geen contact gehad met iemand die besmet is of kan zijn 

 Ouders kunnen geen andere opvang regelen en werken in één van de genoemde vitale 

functies 

 Kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden door ouders/verzorgers die klachtenvrij 

zijn. 

 

Mogelijk wordt uw kind later op een andere plek opgevangen. Daarover zult u uiteraard worden 

geïnformeerd. Voor de concretisering hiervan zal STEV de komende dagen contact zoeken met de 

collega schoolbesturen en kinderopvang organisaties in de gemeenten Woudenberg, Soest, 

Baarn, Bunschoten, Scherpenzeel en Barneveld.   

 

Vervolg 

Dagelijks heb ik overleg met de staf en de schoolleiders. Wanneer dat leidt tot andere inzichten of 

de overheid neemt aanvullende besluiten dan zal ik u daarover nader informeren.  

 

Ik wil via deze weg al mijn collega´s bij STEV enorm bedanken voor hun flexibiliteit en 

samenhorigheid. Het zijn buitengewoon uitzonderlijke omstandigheden en het is heel mooi om te 

ervaren hoe we samen de schouders hier onder zetten.   

 

Ook u, ouders, wil ik bedanken voor uw begrip en medewerking. Het is niet niets om uw kind 

langere tijd thuis te hebben en ook te (moeten) ondersteunen bij het maken van schoolwerk. 

Daarbij zal het inregelen van het thuis-werk wellicht wat tijd kosten. We hopen op uw begrip hierbij. 

Het allerbelangrijkste wat u kunt doen, naast het helpen van uw kind, is samen met uw kind veel 

lezen. Samen lezen is leuk en daarmee helpt u ook uw kind met het oefenen van een complexe  

vaardigheid! 

 

Bij vragen en/of ongerustheid, neem gerust contact op met de schoolleider van uw school. 

 

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Karen Peters 

Voorzitter College van Bestuur 


