INFORMATIE OVER NOODOPVANG EN BSO - INGAANDE 6 MEI 2020
Geachte ouders/verzorgers,
In deze brief leg ik u uit hoe stichting Initia overeenkomstig de instructie (eisen) van de minister de
noodopvang en buitenschoolse opvang (BSO) regelen, we starten daarmee op woensdag 6 mei.
We moeten rekening houden met een aantal voorschriften maar ook met de (on)mogelijkheden van
de inzet van extra personeel. Dit geldt zowel voor stichting Initia als de partners die de BSO
verzorgen.
Dat betekent dat er bij het toewijzen van plaatsen een bepaalde volgorde gehanteerd moet worden
en dat de opvang op de eigen school van uw kind plaatsvindt.
Uw kind mag uiteraard alleen op school en/of de BSO aanwezig zijn als het geen klachten heeft zoals
die door het RIVM geformuleerd zijn.
Noodopvang
Uw kind heeft recht op noodopvang op de eigen school en recht op BSO als u of uw partner een
vitaal beroep uitoefent of als er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor uw kind niet
thuis kan zijn EN als er echt geen enkele andere mogelijkheid is om uw kind op te laten vangen.
Dit geldt voor alle schooldagen zoals u die in de schoolkalender kunt vinden.
Buitenschoolse opvang (BSO)
De partners die de BSO verzorgen zullen de kinderen die gebruik maken van de noodopvang in
principe plaatsen. De instellingen voor BSO overleggen onderling over het volume op iedere locatie.
Ook plaatsen zij kinderen die een contract hebben met de BSO. Die leerlingen kunnen daar echter
alleen terecht op de dagen dat ze lesdagen op school hebben. Dat kan dus afwijken van het ‘normale’
schema.
De schooltijden zijn aangepast. Dat betekent dat uw kind eerst op eigen school opgevangen wordt en
daarna naar de BSO gaat.
Aanmelden
Als uw kind recht heeft op (nood)opvang, meldt u dit bij de school van uw kind en bij de BSO.
Informatie
Mocht u nog geen informatie hebben ontvangen over de dagen waarop uw kind op school verwacht
wordt, kunt u erop rekenen dat u dat een dezer dagen te horen krijgt.
De BSO partners hebben ons omwille van hun roostering verzocht om leerlingenlijsten aan te
leveren. Dat hebben wij met in achtneming van de regels AVG gedaan.
Mocht u nog vragen hebben, dan verzoek ik u die rechtstreeks aan de schoolleiding te stellen.
Mede de namens de directeuren en met vriendelijke groet,
Nol van Beurden, bestuurder stichting Initia

