
Betreft: oproep aan ouders om kinderen thuis te houden 
 
 
Beste ouders, 
 

De strijd tegen corona is nog niet voorbij, bleek nogmaals tijdens de persconferentie 
deze week. Daarbij komt de angst voor de nieuwe besmettelijke Engelse variant van het 
virus. En duurt het nog een tijd voordat het vaccin ons beschermt. Daarom is de lock-
down verlengd, moeten we nog langer thuis werken en soms tegelijkertijd kinderen on-
dersteunen bij hun schoolwerk. Dat is zwaar voor u als ouders, zwaar voor onze kinderen 
en jongeren en vraagt veel van onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers. We 
staan allemaal onder druk. 

 
We zien en waarderen uw enorme inzet om alle ballen in de lucht te houden. Werk, op-
voeding, het begeleiden van thuisonderwijs, spelen en dat allemaal binnen de vier muren 
van uw huis. Dat is verre van ideaal en gaat zeker niet altijd soepel. Tegelijkertijd is het 
voor dit moment de enige manier om deze coronacrisis te bestrijden. Daarom doen wij 
samen een beroep op u met deze brief vanuit het Amstelveense onderwijs, de kinderop-
vang en de gemeente.  

 
Noodopvang geen recht maar noodzaak  
We zien dat groepen te vol raken, dat het besmettingsgevaar hiermee stijgt en dat het 
steeds lastiger is om de noodopvang te bemensen. Deze opvang is geen onderwijs maar 
bedoeld voor de noodsituatie waarin ons land zit. Daarom ons dringende verzoek aan u; 
maak alléén gebruik van noodopvang als u (beiden) een cruciaal beroep heeft én zelf 
geen opvang kunt regelen. Zodat het virus zo min mogelijk de kans krijgt om zich te ver-
spreiden. Zodat óók onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers op de been blijven 

de komende tijd. Maar vooral om kinderen die niet thuis kunnen blijven of echt kwets-
baar zijn, blijvend een plek te bieden.  
 
Thuisonderwijs is de norm, naar school de uitzondering 
De scholen zijn gesloten. Toch is er in bepaalde gevallen beperkt onderwijs mogelijk. 
Scholen bepalen in overleg met ouders wanneer het voor een kind echt beter is om te 
komen. Bijvoorbeeld omdat de lockdown de ontwikkeling van het kind ernstig belemmert 

of omdat thuis (tijdelijk) de pan overkookt. Ook kinderopvangorganisaties kunnen bij 
hoge uitzondering en in overleg met de gemeente (tijdelijk) een plaats bieden. Dit zijn 
nadrukkelijk uitzonderingen op de regel dat kinderen thuis blijven.  
 
 
Wij vertrouwen op uw steun en wensen u succes met het alle ballen in de lucht houden.  
 

 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het overleg tussen gemeente, scholen en kinderopvang; 
 
Frank Berkhout, wethouder onderwijs 
Frans Cornet, bestuurder Amstelwijs 
Ben Kuiper, interim bestuurder Amstelland 
Anja Hol, bestuurder Kinderrijk  
Myra Quint, directeur Mirakel  


