
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amersfoort, 4 februari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
U hebt vast de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gezien. De boodschap van de 
overheid had twee kanten. De lockdown wordt verlengd, er wordt gevreesd voor een 3e golf 
besmettingen. Tegelijkertijd gaan de basisscholen en kinderopvang weer open. Dat laatste is een 
mooie boodschap die hopelijk de eerste stap is naar meer versoepeling van de coronamaatregelen 
op een later moment en het begin van het einde van de pandemie. 
 
Ook wij zijn blij met het bericht, we hebben de kinderen enorm gemist en doen natuurlijk niets liever 
dan ze weer op het kinderdagverblijf, in de peutergroep en op school te ontvangen. Graag gaan onze 
medewerkers weer in de groepen met hen aan het werk.  
In deze brief leest u over de maatregelen die we in Amersfoort en bij de school van uw kinderen 
nemen. Want hoewel we heel graag weer ‘gewoon’ open zouden gaan, kunnen we dat op dit 
moment niet volledig waarmaken. De veiligheid van onze medewerkers, kinderen en leerlingen 
vraagt om extra maatregelen en aanpassingen. 
 
Als eerste is er landelijk het volgende bepaald: 
• De kinderopvang gaat open. Dit betreft de kinderen van 0-4 jaar op de afgesproken tijden; 
• De peuterspeelzalen gaan weer open voor de kinderen die hier naartoe komen; 
• De BSO blijft gesloten. Er is wel sprake van noodopvang op de afgesproken tijden; 
• De scholen gaan weer open. Wel met aanvullende maatregelen (zie hierna). 

 
De reguliere BSO blijft gesloten omdat hier kinderen vanuit verschillende scholen samenkomen. Het 
risico op verspreiding van het virus is daar hoger dan in de vaste groepen. Er is daarom alleen sprake 
van noodopvang voor de BSO. 
De basisscholen gaan open. De verspreiding van het virus (ook van de Britse variant) via jonge 
kinderen lijkt minder groot dan bij oudere (basisschool)kinderen. De gezondheid van medewerkers, 
kinderen en hun gezinnen staat voorop. Binnen Amersfoort zijn daarom met alle schoolbesturen, en 
in overleg met gemeente en kinderopvang, een aantal afspraken gemaakt. Ook informatie van de 
GGD is hierbij ingewonnen. 
 
De Amersfoortse afspraken zijn: 
• De groepen 1 tot en met 6 gaan volledige dagen naar school. 
• De groepen 7 en 8 gaan in halve groepen hele dagen naar school. Op de andere dagen krijgen 

deze leerlingen thuisonderwijs. 
• Alle kinderen op de SBO en SO-scholen gaan volledige dagen naar school. 
• Noodopvang voor kinderen in de groepen 7 en 8 van ouders met een cruciaal beroep is alle 

dagen onder schooltijd beschikbaar op school.  
 



Deze maatregelen gelden van 8 februari t/m 19 februari. Dit geeft scholen de tijd om goed na te gaan 
hoe maatwerk t.a.v. de veiligheid en aansluiting bij onderwijsbehoefte juist bij oudere kinderen 
geboden kan worden. En in welke subgroepen ze in de klassen gaan werken. Via deze aanpak stellen 
we veiligheid voorop en nemen we tijd om goed de ondersteuningsbehoefte van deze kinderen in 
kaart te krijgen. Daar zullen we vervolgens het onderwijsaanbod op afstemmen.  
 
Op 23 februari is er weer een persconferentie van de rijksoverheid. Hierna bekijken we of en hoe de 
volledige opening van de groepen 7 en 8 verantwoord en haalbaar georganiseerd kan worden. We 
zullen u daar voor 1 maart over berichten. 
Ook maken we met onze medewerkers specifieke afspraken wanneer er bijzondere omstandigheden 
zijn. Bijvoorbeeld als ze in een risicogroep vallen of zwanger zijn. Dit kan betekenen dat de opvang of 
het onderwijs voor een groep anders wordt georganiseerd. 
 
Verder worden de landelijke richtlijnen aangescherpt, dit betekent onder andere dat bij besmetting 
van 1 kind de gehele groep in quarantaine moet. Dit kan betekenen dat uitval van opvang, of 
onderwijs kan voorkomen. Aan de uitwerking van de richtlijnen en protocollen wordt deze week 
gewerkt. Op de site van de rijksoverheid kunt u die altijd vinden. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
Aan u blijven we vragen om de hygiëneregels goed vol te houden, zoals: 
• Altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de leerkracht en pedagogisch medewerker. 
• Vaak handen wassen. 
• Thuisblijven bij klachten en een test aanvragen. 
 
De kinderen gaan dus weer echt naar de kinderopvang en naar school. Wij zullen dat op een zo veilig 
en verantwoorde manier organiseren. De school en kinderopvang van uw kind zal u verder 
informeren over de specifieke afspraken die gemaakt worden en aanwijzingen geven hoe het halen 
en brengen van de kinderen wordt georganiseerd. 
 
Veiligheid voor ons allen en onderwijs en opvang voor kinderen is van groot belang. Helaas kan 
niemand garanties geven voor de toekomst, laten we hopen dat de medewerkers en wij allen snel 
worden gevaccineerd. Dan kunnen we weer een beetje terug naar normaal.  
We realiseren ons dat deze boodschap betekent dat we nog niet volledig terugkeren naar de oude 
situatie. We kunnen niet ‘gewoon’ open. We doen ons best om tijdens deze pandemie het beste 
onderwijs te geven in kwaliteit en (les)tijd. Gezien deze situatie zal dit de komende periode niet 
optimaal zijn. Hiermee doen wij eveneens een groot beroep doen op uw begrip, flexibiliteit en inzet. 
We vertrouwen erop dat we samen met u kunnen zorgen voor goed en veilig onderwijs en opvang, 
voor de kinderen én voor al onze medewerkers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marie Elle Bakker & Erik van Lingen, 
College van Bestuur. 
 
 
Dit besluit is in goed overleg door de Amersfoortse schoolbesturen en kinderopvang genomen.  
ASV, KPOA, Meerkring, Monton, PCBO Amersfoort, Vrije School Amersfoort, Stichting Simonscholen, ASV Daltonschool en 
kinderopvangorganisaties: Ska Kinderopvang, Partou, Blos, Bzzzonder en Panta Rhei & Panta Paideai Amersfoort.  


