
 
 
 
Vlissingen/Middelburg, 15 maart 2020 
 
Betreft: Update 5- Coronavirus: de scholen sluiten 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Mede namens het bestuur van Stichting Onze Wijs stuur ik u onderstaande informatie. Na 
spoedoverleg met betrokken organisaties heeft het kabinet besloten dat alle scholen vanaf morgen 
dicht gaan. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  
 
Dat betekent dat uw kind vanaf morgen niet meer naar school kan komen om onderwijs te volgen.  
De maatregel duurt in elk geval tot en met 6 april 2020.  
 
Wij verwachten dat u inmiddels zelf opvang heeft geregeld voor uw kinderen.  
 
Ouders die in vitale sectoren werken (o.a. zorg, GGD, politie, brandweer, kinderopvang, onderwijs) 
én die echt niet zelf voor opvang van hun kinderen kunnen zorgen, kunnen hun kinderen 
morgenochtend op de normale aanvangstijd naar school brengen. Als dit bij u het geval is, wilt u dan 
een mail sturen naar hetkompas@onzewijs.nl met daarin de naam van uw kind(eren), de groep(en) 
en voor welke dagen of dagdelen u opvang nodig heeft. De BSO van de KOW zal ook open zijn, echter 
alleen voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren.  
 
Onze stichting is verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs. Omdat de scholen de 
komende tijd zijn gesloten, kunnen we geen onderwijs geven op de normale manier. We 
onderzoeken momenteel de mogelijkheden van een (digitale) vorm van afstandsonderwijs. Ook 
landelijk wordt hierin meegedacht, onder andere door uitgevers van de lesmethoden. Zodra we 
hierover meer bekend kunnen maken, ontvangt u hierover bericht via Parro.  
Wellicht heeft u thuis geen computer of heeft u meerdere kinderen en slechts één computer. Of 
misschien heeft u geen internetverbinding. Als dit het geval is, wilt u dan een mail sturen naar 
k.sterenborg@onzewijs.nl  Wij willen graag meedenken in het zoeken van een oplossing, zodat alle 
kinderen thuis onderwijs kunnen volgen.   
 
Wij  realiseren ons me dat we in een onzekere tijd leven, maar ervaren ook dat onze leerkrachten 
alles doen om de rust te bewaren en alvast vooruit te kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor 
andere vormen van onderwijs. 
 
Wij gaan ervan uit dat we u met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd hebben. 
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Mocht u nog vragen hebben 
over bovenstaande dan kunt u mailen naar hetkompas@onzewijs.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Luteijn 
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