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Geachte heer, mevrouw,  
 
Maandagavond is bekend geworden dat de regering heeft besloten alle scholen met ingang van morgen, 
woensdag 16 december, te sluiten. Dit betekent dat ook uw zoon of dochter niet meer naar school kan. 
De boodschap kwam voor ons volledig onverwacht. De overheid heeft ervoor gekozen om de scholen te 
sluiten met als voornaamste reden om de contacten te beperken. Thuiswerken wordt voor u en voor ons 
de norm. Wij zullen ons daar zoveel mogelijk aan houden. Wij gaan er van uit dat u uw kinderen zelf 
kunt opvangen. De kinderen van ouders, die werken in cruciale beroepen en geen opvang kunnen 
regelen, zijn welkom op school. Wij verzoeken u echter uitdrukkelijk om terughoudend te zijn met het 
gebruik maken van de noodopvang. Wij willen onze medewerkers namelijk zoveel mogelijk inzetten om 
het afstandsonderwijs aan de kinderen te kunnen verzorgen. De lijst met alle vitale beroepen treft u op 
onze website aan. 
Het is een zeer ingrijpende maatregel waarvan de gevolgen in de hele maatschappij gevoeld zullen 
worden. De directies en teams van onze scholen zijn met elkaar in overleg om te bezien hoe wij de 
onderwijsactiviteiten digitaal voort kunnen zetten. 
 
Wij realiseren ons dat dit besluit, net als in de maand maart, veel consequenties heeft voor gezinnen. 
Wat betreft de kinderopvang vindt er contact plaats met de betrokken organisaties over hoe zij met deze 
vraag omgaan, onder voorbehoud van de landelijke wetgeving.  
Er is op dit moment nog onvoldoende bekend om u concreet te informeren; u zult daarom op korte 
termijn via de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt, nader bericht ontvangen.  
Wanneer wij over nieuwe informatie beschikken, wordt deze op onze websites geplaatst. Wij zullen ons  
uitdrukkelijk inspannen om u van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. 
 
We worden helaas geconfronteerd met een crisis die ons zorgen baart en waarvan het einde nog niet in 
zicht is. Ondanks deze crisis wensen we u en uw gezin hoopvolle kerstdagen en een voorspoedig 2021 toe.  
 
Met een hartelijke groet, 
 
College van Bestuur SCOPE scholengroep 

  
Piet Jansen,    Bert van Leeuwen, 
voorzitter    lid 
 

TOT DE SCOPE SCHOLENGROEP,  
DE STICHTING VOOR CHRISTELIJK 

ONDERWIJS ALPHEN AAN DEN RIJN  
EN OMSTREKEN, BEHOREN TWAALF 

BASISSCHOLEN, EEN SCHOOL VOOR 

ZEER MOEILIJK LERENDEN, EEN 

SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 

VOORTGEZET ONDERWIJS MET VIER 

VESTIGINGEN EN EEN SCHOOL VOOR 

PRAKTIJKONDERWIJS. 

 
 
 

 


