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Beste ouders en verzorgers,
Het kabinet heeft besloten dat de huidige lockdown wordt verlengd en dat onze
scholen niet eerder dan 8 februari 2021 weer open gaan. Dit is een pittige
boodschap voor ons allemaal. Het ondersteunen van uw kind in het krijgen van
onderwijs op afstand blijft een hele uitdaging voor u. Daarom hopen wij met u dat
we op 8 februari echt weer volledig open kunnen gaan om uw kinderen weer op
school te kunnen ontvangen.
Op dit moment zijn onze scholen wel open voor onderwijs aan leerlingen, die door
school als kwetsbaar wordt gezien en soms ook voor les aan groep 8 (dit op basis
van de gemeenschappelijke afspraak die hierover binnen de gemeente Amsterdam
is gemaakt).
Daarnaast worden op de scholen de leerlingen opgevangen van wie één van de
ouders een cruciaal beroep verricht. Binnen Innoord hebben we afgesproken dat we
naast de noodopvang voor ouders in cruciale beroepen ook de focus leggen voor de
noodopvang van onze kwetsbare leerlingen.

Noodopvang beperkt in capaciteit

Onze leerkrachten geven onderwijs op afstand. Voor de noodopvang doen we een
beroep op ons ondersteunend personeel en werken we waar mogelijk samen met
onze kinderopvang partners. Echter de mogelijkheden tot opvang zijn beperkt.

Voorrangsregeling noodopvang indien vol

Op een aantal scholen zien we een flinke groei in aanvragen voor de noodopvang.
Op deze scholen nadert het aantal aanvragen de limiet van het aantal plaatsen dat
we kunnen bieden.
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Als die limiet bereikt is zullen we voorrang geven aan leerlingen van ouders die
beiden een cruciaal beroep hebben of éénoudergezinnen met een cruciaal beroep.
Dit op basis van afspraken die de PO-Raad met het Ministerie heeft gemaakt
(namelijk dat als het organisatorisch niet meer mogelijk is om alle leerlingen op te
vangen, eigen afwegingen mogen worden gemaakt en prioriteiten gesteld mogen
worden). Wij beseffen dat we het hiermee niet eenvoudiger voor sommige ouders
maken, maar we rekenen op uw begrip. Met deze voorrangsregeling willen we
voorkomen dat we geen ruimte hebben om leerlingen naar school te laten komen
die dit echt nodig hebben.

Zorg voor ons personeel

Naast de zorg voor onze leerlingen, hebben wij ook zorg voor onze medewerkers.
Het is belangrijk dat zij hun werk onder de huidige omstandigheden kunnen blijven
voortzetten, daar zijn uw kinderen bij gebaat. Het rekening houden met de
afspraken (zoals hierboven beschreven) en het rekening houden met elkaar waarbij
we niet het onmogelijke van elkaar verwachten, helpt daar zeker bij.
De directeur van de school van uw kinderen informeert u over de afspraken die bij u
op school van toepassing zijn.
Ik vertrouw erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u sterkte de
komende tijd.
Met hartelijke groet,

Mirjam Leinders,
bestuurder Innoord

