
 
Delft, 15 maart 2020 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Zoals u heeft gehoord, heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak 
van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met 6 april. 
 
Dit weekend is er vanuit Librijn al hard gewerkt aan een ICT-omgeving, om onderwijs op 
afstand te realiseren. De komende twee dagen zal het team van de Jan Vermeerschool met 
elkaar bespreken hoe we dit onderwijs op afstand gaan inrichten. Zodra we weten hoe het 
eruit gaat zien, laten wij u dit via de mail weten. 
 
Daarnaast is in de persconferentie benoemd, dat wij opvang moeten bieden aan kinderen 
waarvan beide ouders in vitale beroepsgroepen werkzaam zijn. Zie de lijst met beroepen 
hier beneden. Morgen zal geïnventariseerd worden om hoeveel kinderen dit gaat en hoe de 
opvang georganiseerd zal worden.  
 
Wanneer u hier gebruik van wilt gaan maken, dan vragen wij u om in eerste instantie 
morgen zelf zorg te dragen voor de opvang van uw kind(eren) en alleen wanneer dit echt 
niet lukt, dit te melden aan directie-raam@jan-vermeer.nl  
 
Stichtingbreed willen wij graag per dag weten hoeveel opvang er nodig is. Daarom vragen 
wij ouders die gebruik willen maken van deze opvang via onderstaande link aan te geven 
om welke dagen het gaat. 
https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8 
 
Als laatste wens ik u en uw gezin/ familie alle gezondheid toe en wens ik u sterkte de 
komende weken. We houden u op de hoogte. 
Hopende u hiermee, voor vandaag, voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Karin Keizer 

Specifiek voor COVID-19 (bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen )  

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. 

https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


 
● 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), bijvoorbeeld 
betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades). 

 
 


