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Halle, 15 maart 2020 (20.00 uur) 
 
Betreft: maatregelen Coronavirus voor basisscholen. 
 
 
Beste ouders, 
 
Alle scholen sluiten 
Zoals u heeft vernomen in de media, zullen alle scholen in Nederland vanaf maandag 16 maart t/m 
maandag 6 april gesloten zijn. Zo óók de Dorpsschool. Leerlingen van ouders die bepaalde 
kernberoepen vervullen (zie bijlage onderaan deze brief), zullen indien nodig, opgevangen worden 
op school. 
 
Maandag 16 maart geen doorgang van lessen 
Om het thuisonderwijs goed te kunnen voorbereiden en inrichten, heeft het bestuur en directie van 
Dorpsschool Halle besloten dat maandag 16 maart alle lessen komen te vervallen. Leerlingen 
waarvoor geen oppasmogelijkheden zijn gevonden, worden (alleen op maandag 16 maart) op school 
opgevangen en zullen andersoortige activiteiten doen tussen 8.30-14.45 uur. We hopen echter dat u 
voor uw kind(eren) van maandag 16 maart t/m maandag 6 april een goede opvangplek weet te 
vinden. 
 
Wij doen een beroep op u als ouder! 
Vanaf morgen zult u dus zelf voor opvang van uw kind moeten gaan zorgen. We begrijpen dat dit erg 
vervelend en lastig is. We vragen óók aan ouders die binnen de ‘cruciale kernberoepenlijst’1 vallen 
(zie bijlage onderaan deze brief) om oppas te regelen. We hopen dat u, in samenwerking met andere 
ouders, elkaar kunt helpen om oppasproblemen op te lossen. Als alle leerlingen ondergebracht 
kunnen worden bij andere ouders of andere oppasmogelijkheden, dan kunnen alle leerkrachten zich 
volledig richten op het thuisonderwijs. 
 
Waarom een beroep op ouders? 
We zouden graag zien dat alle medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis kunnen werken en de 
besmettingshaarden kunnen ontwijken. Op deze wijze blijven alle medewerkers ook op de been en 
kunnen tevens bij een verkoudheid, niezen, hoesten en/of koorts medewerkers nog wel vanuit huis 
blijven werken. Op dit moment zijn er meerdere medewerkers die met lichte verkoudheidsklachten 
rondlopen en dus niet aan het werk mogen op school! Door deze aanpak blijft het thuisonderwijs 
zoveel mogelijk gewaarborgd (voor de leerlingen van ouders van alle beroepsgroepen) en zo steken 
medewerkers en kinderen elkaar niet aan. 
 
Wat als er geen oppasmogelijkheden zijn? 
Mocht u tóch geen oppas kunnen vinden, wilt u dit dan aangeven via het informatiekanaal dat 
verderop in deze mail wordt aangegeven? Er wordt een inventarisatie gemaakt van de leerlingen die 
dit betreft. 
We vragen aan ouders, die nog één of meerdere leerlingen extra kunnen opvangen, om dit aan te 
geven in een mailbericht. De leerlingen zonder oppas kunnen dan in contact gebracht worden met 
ouders die een extra leerling kunnen en willen opvangen. Dit alles loopt centraal via de schoolmail. 
 
 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  
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Eén informatiekanaal 
Dorpsschool Halle gaat 1 informatiekanaal gebruiken. Dit is het mailadres van de directeur van de 
school (rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl). Via dit mailadres kunt u voorlopig contact houden met 
school. We gaan geen telefonische contacten onderhouden. Uiteraard kan er bij calamiteiten wel 
telefonisch contact plaatsvinden. Dit kunt u aangeven in de mail, zodat ik contact met u kan leggen. 
De mail wordt met grote regelmaat gelezen en bijgehouden. De schooltelefoon wordt niet 
beantwoord, u kunt de school dus niet bellen! 
 
Hoe verder 
Maandag 16 maart gaan alle medewerkers van Dorpsschool Halle in overleg om het thuisonderwijs 
volledig door te spreken, voor te bereiden en klaar te zetten voor alle leerlingen. 
We zullen u maandagmiddag berichten over hoe het thuisonderwijs vorm gaat krijgen en wat we van 
u en de leerlingen vragen. 
 
Maandag 16 maart gaan we ook met Juut & Co verder in gesprek wat zij kunnen betekenen voor de 
aankomende drie weken wat betreft oppasmogelijkheden, bso, etc. 
 
Leerlingen die niet beschikken over digitale ondersteuningsmiddelen voor thuisonderwijs, kunnen 
een beroep doen op ons. Wij zullen de Chromebooks (leerling laptops) beschikbaar stellen voor thuis. 
Over deze en andere praktische zaken hoort u meer op maandagmiddag 16 maart 2020. 
 
Mocht deze brief leiden tot vragen, dan kunt u deze via de mail stellen.   
(rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl)  
 
 
Wat moet u na het lezen van deze brief doen? 

1. Oppas regelen voor uw kind(eren). 
2. Géén oppasmogelijkheden? Dan graag z.s.m. aangeven in de mail (onder vermelding van 

naam en groep). 
3. Kunt u een extra leerling opvangen, dit graag aangeven in de mail. School kan u in contact 

brengen met het gezin dat geen oppas kan vinden. 
 
Graag wil ik benadrukken dat in deze tijd ons motto ‘samen’ volledig centraal staat en we hopen dat 
juist nú alle ouders er voor elkaar kunnen en willen zijn. 
 
Vriendelijke groet, 
Namens bestuur Dorpsschool Halle 
 
Rick Wolsink 
Directeur Dorpsschool Halle 
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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, etcetera. 

• 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): 

• meldkamerprocessen 

• brandweerzorg 

• ambulance zorg 

• GHOR 

• crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, 
burgerzaken, consulaten en ambassades). 

 
Vitale processen 
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om 
circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn. 

• Landelijk transport en distributie elektriciteit 

• Regionale distributie elektriciteit 

• Gasproductie, landelijk transport en distributie 

• Regionale distributie gas 

• Olievoorziening    

• Internet en datadiensten 

• ICT/Telecom  

• Internettoegang en dataverkeer    

• Spraakdienst en SMS   

• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS 

• Drinkwatervoorziening 

• Drinkwater  

• Keren en beheren waterkwantiteit 

• Vlucht- en vliegtuigafhandeling  

• Scheepvaartafwikkeling    

• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen 

• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal 

• Toonbankbetalingsverkeer 

• Massaal giraal betalingsverkeer    
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• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken    

• Effectenverkeer   

• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000 

• Inzet politie   

• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen 

• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)    

• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers    

• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven    

• Inzet defensie  
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