
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunteren, maandag 16 maart 2020 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De regering heeft vergaande maatregelen genomen om de uitbreiding van het 

corona-virus in te dammen (Zie bijlage 1). Gisterenmiddag viel het besluit om 

met ingang van maandag 16 maart alle scholen te sluiten. Deze maatregel geldt 

in ieder geval tot 6 april. Dat heeft vergaande gevolgen voor de leerlingen, ouders 

en personeelsleden. We respecteren deze onorthodoxe maatregelen omdat de 

gevolgen van het corona-virus voor de samenleving niet zijn te onderschatten. In 

bijna heel Europa zijn de scholen gesloten en nemen de overheden vergaande 

maatregelen om erger te voorkomen. Goed dat onze overheid daarbij aansluit. 

Het is belangrijk dat de mensen die in de zorg werken, gelegenheid hebben om 

aan het werk te blijven. Daarom zal de school open zijn voor leerlingen waarvan 

beide ouders niet gemist kunnen worden in de zorgsector of andere cruciale 

beroepen (zie bijlage 2). Aan deze leerlingen zal op school les gegeven worden en 

waar nodig opvang worden geboden. 

U kunt via de mail (directie@ruitenbeekschool.nl)  melden of uw kind naar school 

komt en wanneer (voor onze planning is het handig als we dat per week weten).  

De overige leerlingen moeten thuis blijven. We bereiden ons voor om per dag 

opdrachten te verstrekken voor in ieder geval de hoofdvakken, rekenen, taal, 

spelling en begrijpend lezen. Voor de bovenbouw verstrekken we ook opdrachten 

voor de zaakvakken. We bieden u ook een lesrooster. Daarmee heeft iedereen 

dezelfde structuur en dezelfde tijden om aan het werk te zijn. U kunt daar 

natuurlijk naar bevindt van zaken van afwijken. Dat is aan uzelf, maar het biedt 

u wel houvast voor de dag-structuur. 

We bereiden toegang tot basispoort voor voor alle leerlingen. In Basispoort zijn de 

lesboeken, verwerkingsboeken en instructies te vinden. Nadere informatie 

hierover volgt nog. 

Met de firma BooneIT onderzoeken we de mogelijkheden om les te geven middels 

een videoverbinding. We hopen dat dit technisch haalbaar is. 

Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor informatieverstrekking via een 

app op uw mobiel. 

 

In een bijlage bij deze brief vindt u de werkdagen en mailadressen van de 

leerkrachten. Mocht u zaken direct willen delen met leerkrachten, dan kan dat 

ook via de mail. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
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Vanmorgen om 8.00 uur hebben we een crisisoverleg met het team. We 

bespreken met elkaar de manier waarop we te werk zullen gaan. 

 

We wensen u en uw kinderen Gods zegen toe in deze omstandigheden. We zijn er 

ons van bewust dat er ook op u als ouders veel afkomt nu de kinderen allemaal 

thuis moeten blijven. Het brengt ons gewone, dagelijkse leven tot danig in de 

war. Het is zoeken naar een goede weg om alles anders in te vullen. 

We wensen u sterkte in alles. We hopen dat deze crisis spoedig tot een einde mag 

komen. De Heere heeft in dit alles een boodschap voor ons: Wendt u naar Mij toe 

en wordt behouden (Jesaja 45:22). 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

L. van Dijk (directeur) 

 

 

 

Bijlage 1 Voorschriften overheid 

Bijlage 2 Lijst met cruciale beroepen 

Bijlage 3 Werkdagen en mailadressen leerkrachten 

 

 



 

 

 
 

Bijlage 1 

 

- Mededelingen overheid 

Het onderwijs is een cruciale sector in Nederland. We kunnen het onderwijs 

niet volledig sluiten, maar we moeten op dit moment al het mogelijke doen 

om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat het 

kabinet met de volgende maatregelen komt: 

• Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis; 

• Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school; 

• Leerlingen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve de leerlingen van 

ouders met cruciale beroepen; 

• Het kabinet heeft op internet een lijst van de cruciale beroepen 

gepubliceerd; 

• De aanwezige medewerkers bespreken hoe ze op korte en middellange 

termijn de kinderen van ouders in cruciale beroepen het beste kunnen 

(laten) opvangen; 

• De PO-Raad heeft de komende dagen meer overleg met 

schoolbesturen, kinderopvang, gemeenten, het ministerie van Onderwijs en 

het ministerie van Sociale zaken; 

• De komende tijd wordt prioriteit gegeven aan de 

eindexamenleerlingen (ook in het voortgezet speciaal onderwijs). Voor hen 

komt nog deze week meer duidelijkheid; 

• De beschikbare medewerkers maken verder plannen hoe ze het 

onderwijs voor alle leerlingen (op afstand) kunnen continueren. 



 

 

 
 

Bijlage 2 

 

- Lijst met cruciale beroepen 

De zorg. Hieronder valt ook de productie en het transport van medicijnen 

en medische hulpmiddelen. 

Het onderwijs. Leraren en personeel dat nodig is op school en voor de 

examens. 

Het openbaar vervoer. 

De voedselketen. Van supermarktpersoneel tot al het personeel dat 

nodig is voor het transport, tot het aanleveren van veevoer bij boeren. 

Brandstof. Transport van bijvoorbeeld olie, benzine en diesel. 

Het vervoer van afval en vuilnis. 

Kinderopvang. 

De media. Al het personeel dat noodzakelijk is bij het opzetten van een 

goede nieuws- en informatievoorziening. 

De hulpverleningsdiensten. Zoals meldkamerpersoneel, de ambulance 

en de brandweer. 

De overheid. Denk aan de ministeries, de provincies en de gemeentes. 

 



 

 

 
 

Bijlage 3 

Groep Dag leerkracht mailadres 

1 Maandag N. Verwoerd nverwoerd@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag N. Verwoerd  

Woensdag W.H. Rekker whrekker@ruitenbeekschool.nl 

Donderdag N. Verwoerd  

Vrijdag W.H. Rekker  

 
Groep Dag leerkracht mailadres 

2/3 Maandag J. van Hoorn hoorn@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag J. van Hoorn  

Woensdag J. van Hoorn  

Donderdag J. van Hoorn  

Vrijdag J. van Hoorn  

 
Groep Dag leerkracht mailadres 

4 Maandag H. Baan hbaan@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag H. Baan  

Woensdag G.S. Heijkamp gsheijkamp@ruitenbeekschool.nl 

Donderdag H. Baan  

Vrijdag G.S. Heijkamp  

 
Groep Dag leerkracht mailadres 

5 Maandag M. Dijs mdijs@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag M. Dijs  

Woensdag E. van Roekel evanroekel@ruitenbeekschool.nl 

Donderdag M. Dijs  

Vrijdag E. van Roekel  

 
Groep Dag leerkracht mailadres 

6 Maandag J. Kooij jkooij@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag M. Verloop mverloop@ruitenbeekschool.nl 

Woensdag M. Verloop  

Donderdag M. Verloop  

Vrijdag M. Verloop  

 
Groep Dag leerkracht mailadres 

7/8 Maandag A.A. Moree aamoree@ruitenbeekschool.nl 

Dinsdag M. Capellen mcapellen@ruitenbeekschool.nl 

Woensdag M. Capellen  

Donderdag M. Capellen  

Vrijdag M. Capellen  
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