
 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen, 

 

Betreft: organisatie kinderopvang door school en BSO 

 

Basisscholen en kinderopvang bieden noodopvang aan voor: 

 kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  

 kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie 
maatwerk nodig is (kwetsbare kinderen). 

 

De  website van de Rijksoverheid meldt hierover het volgende: 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel 

mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op te vangen, 

kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.  

Om tegemoet te komen aan deze oproep bieden wij voor deze doelgroepen tijdens 

schooltijden opvang aan op school. Hierbij gelden de volgende afspraken binnen de 

gemeente. 

 Ouders hebben een inspanningsverplichting om eerst zelf opvang te regelen. Mocht 

dit niet lukken, dan kan er een beroep worden gedaan op de school. Wij vertrouwen 

erop dat u op een juiste manier omgaat met het aanvragen van de opvang.  

 Wij verzorgen iedere dag opvang onder de reguliere schooltijden. 

 Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie (CKCB Bunschoten of Keet en 

Koters) wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een 

contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is 

afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werken ouders 

in een cruciaal beroep en willen ze tijdens reguliere openingstijden gebruik maken 

van extra kinderopvang? Dan moeten ze contact opnemen met hun 

kinderopvangorganisatie om te kijken of dit mogelijk is en aanvullende facturering 

nodig is. 

 Mocht uw kind gebruik maken van de BSO dan dient u zelf de BSO in te lichten waar 

uw kind opgehaald moet worden. Dit regelt school niet. 

 

Hoe kunt u zelf noodopvang aanvragen? 

Als u ondanks uw inspanning geen opvang heeft kunnen vinden voor uw kind(eren) en u 

voldoet aan bovenstaande richtlijnen, dan moet u het volgende doen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


 Meld via e-mail (directie@kruisrak.nl) op welke dagdelen of dagen u opvang nodig 

heeft; 

 U ontvangt per e-mail een bevestiging*; 

 Op de afgesproken dagen zorgt u dat uw kind aanwezig is. Eten en drinken voor 

onder schooltijd wordt door de ouders geregeld (net als anders) 

 

*ouders die het op dit moment al met de school geregeld hebben, hoeven niet opnieuw te reageren 

 

Wij zullen er alles aan doen om binnen ‘t Kruisrak de opvang zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar directie@kruisrak.nl of bellen met 

033-2984260. Een berichtje via Parro is natuurlijk ook mogelijk.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Roelien Reichardt 

Schoolleider sport obs ’t Kruisrak 
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