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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20200319/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus 

 

Maurik, 19 maart 2020 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren in de tijd dat de scholen gesloten zijn ivm het 

coronavirus 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wow! Wat zien we betrokken kinderen bij ons onderwijs op afstand. Ik maak nu ook zelf mee dat en 

thuis werken en tussendoor les geven aan je eigen kinderen, niet ideaal is. Wat zal ik ook blij zijn als de 

scholen weer open mogen! Ook wil ik u als ouder, verzorger hartelijk danken voor de inzet om de 

kinderen zo goed als mogelijk toch bij het onderwijsleerproces te blijven betrekken. En wil daarbij 

meteen opmerken dat alle medewerkers van BasisBuren zich zo fantastisch inzetten. Er groeit een 

enorme saamhorigheid, toename van flexibiliteit en ineens hebben we ook een enorme sprong 

gemaakt in de digitalisering! 

Ik realiseer mij maar al te goed hoeveel improvisatie dit met zich meebrengt. 

 

 

De minister heeft besloten dat alle leerlingen die nu in groep 8 

zitten, geen eindtoets maken. Binnen BasisBuren had iedereen 

al zijn voorlopige advies gekregen en dit is dan ook bij deze 

omgezet in een definitief advies. Mocht u hierover vragen 

hebben, neem dan gerust contact op met de leerkracht van uw 

kind of met de directie van de school. 

 

 

De collega’s op de scholen zijn soms 

fysiek aanwezig, maar er wordt ook 

veel vanuit huis gewerkt. Er is dan overleg via Hangouts mogelijk waar 

veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Ook op directieniveau staan we via 

deze mogelijkheid nauw met elkaar verbonden. 

 

 

 

 

 

 

Als u de komende weken opvang nodig heeft en u werkt in een van de vitale 

beroepen, laat dit dan zo snel mogelijk bij uw eigen opvang weten, of via de directie 

van de school. Er wordt dan samen met u naar de mogelijkheden gekeken. Op dit 

moment kunnen SKLM en Buitenpret de kinderen nog goed opvangen, zodat de 

leerkrachten zich kunnen richten op het afstandsonderwijs. Wij zijn zeer blij met de 

goede samenwerking tussen de opvangorganisaties, gemeente en BasisBuren. 

 

Wij blijven de berichten vanuit het ministerie, het RIVM en de GGD nauwkeurig 

volgen. Mocht deze berichtgeving aanleiding zijn om opnieuw met u te 

communiceren, zal ik dat zo spoedig mogelijk doen. 
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Vragen en opmerkingen 

Meer informatie over het virus vindt u op de hieronder vermelde websites van het RIVM en de GGD.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

https://ggdgelderlandzuid.nl/infectieziekten/infectieziekten/nieuw-coronavirus-in-china/ 

 

We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, 

dan kunt u terecht bij de schoolleiding. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 
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