
 
 

Berkel en Rodenrijs, 15 maart 2020 
 
 
 
 
Beste ouders, 
  
Zoals bekend is het coronavirus zich nog steeds aan het verspreiden over de gehele wereld. Bepaalde 
landen zitten al in een totale ‘lock-down’ en sommige landen hebben zelfs het luchtruim al gesloten. 
Ook had de meerderheid van de Europese regeringen al het besluit genomen om scholen en horeca 
te sluiten. In Nederland neemt het aantal besmettingen en het aantal dodelijke slachtoffers helaas 
nog steeds gestaag toe. Een uitzonderlijke situatie zoals deze vraagt ook om uitzonderlijke 
maatregelen. 
 
Vanmiddag heeft het Kabinet naast alle eerder genomen maatregelen dan ook bekend gemaakt dat 
naast de horeca en alle vormen van kinderopvang ook alle scholen in Nederland zullen moeten 
sluiten. Deze sluiting gaat per direct in. Dit betekent dat ook Het Baken vanaf morgen gesloten is. De 
school zal in ieder geval tot minimaal maandag 6 april gesloten moeten blijven. Dit bericht zal voor u 
niet als een totale verrassing komen, maar heeft wel verregaande gevolgen voor elke ouder van 
schoolgaande kinderen in Nederland.  
 
Van aardig wat ouders hadden wij voor deze bekendmaking van het kabinet al vernomen dat zij hun 
kind geen risico wilden laten lopen en sowieso thuis wilden houden. Ook enkele leerkrachten hebben 
zich dit weekend al met milde klachten ziekgemeld om besmettingsgevaar vanaf morgen te 
voorkomen. Wij hopen dan ook dat u de afgelopen dagen al na heeft gedacht over de opvang van uw 
kind(eren) en een oplossing gevonden heeft.  
 
Het Baken zal in noodgevallen echter één categorie leerlingen wel opvangen. Dat is als beide ouders 
in een ‘vitale sector’ werken. Wat is een vitale sector? U bent dan werkzaam in de zorg, bij de politie, 
bij defensie, bij het openbaar vervoer of de brandweer. Of werkzaam in een beroep dat vitaal is voor 
de voedselketen, de afvaldienst, brandstoftransport of noodzakelijk is voor de voortgang van 
belangrijke overheidsprocessen. 
Alleen in dat geval kunt u uw kind morgen wel naar school brengen en zullen wij onder schooltijd 
(8.30 u – 15.30 u en op woensdag van 8.30 u – 12.15 u) voor noodopvang van uw kind zorgen. Hoe 
die opvang er uit gaat zien kan ik u nu nog niet zeggen. Dat hangt natuurlijk ook af van de op te 
vangen hoeveelheid kinderen en de leeftijd van de betreffende kinderen. Er wordt in elk geval niet of 
nauwelijks onderwijs gegeven, maar alleen geïmproviseerde opvang. Het kan ook zijn dat de 
Laurentiusscholen uit Lansingerland (of zelfs alle Lansingerlandse scholen gezamenlijk) in de nabije 
toekomst opvang gaan clusteren. Ook dat is nu nog ongewis. Morgen is de noodopvang voor 
leerlingen van Baken-ouders die werkzaam zijn in zo’n vitale sector in elk geval gewoon op Het 
Baken. Mocht het in de toekomst anders worden, dan hoort u dat van ons. 
 
Als u beiden in zo’n vitale sector werkt en echt geen opvang elders kunt organiseren en zowel uw 
kind als u heeft geen milde gezondheidsklachten (hoesten, niesen, keelpijn en/of koorts), dan kunt u 
dat bij ons aangeven zodat wij een inventarisatie voor de noodopvang kunnen maken.  
Dat doet u door een mail te sturen naar: hetbaken@laurentiusstichting.nl  o.v.v. NOODOPVANG.  
 
Vermeld in de mail de naam + groep(en) + leerkracht(en) van uw kind(eren) en uw beroepen. 
Vermeld ook de dag/dagen van de week dat deze opvang noodzakelijk is.  



 
Om snel overzicht te krijgen vraag ik u om voor 21.00 u vanavond te mailen als u gebruik moet 
maken van noodopvang.  
 
Maakt uw kind gebruik van voor- of naschoolse opvang, dan nemen wij aan dat de betreffende BSO 
ook contact met u heeft opgenomen inzake hun noodopvang.  
 
We gaan morgen en overmorgen als team van Het Baken in elk geval aan de slag om lespakketten 
samen te stellen voor alle jaargroepen, zodat op afstand thuis gewerkt kan worden. Het is niet onze 
bedoeling en ook niet onze mogelijkheid om dagelijks voor alle vakken werk voor elke jaargroep te 
maken. Het zal puur gaan om het onderhouden van de kernvakken. Berichten hierover zullen we ook 
t.z.t. via Social Schools verspreiden.  
 
Het is op dit moment trouwens ook nog niet duidelijk of de eindtoets voor groep 8 leerlingen (staat 
gepland in de 3e week van april) wel of niet doorgaat, ook hier komen wij later op terug. 
 
We zullen u als school in elk geval zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden de komende 
tijd. Verder wensen wij u veel sterkte en wijsheid toe in deze onzekere periode. Laten we elkaar 
steunen waar dat mogelijk is. 
 
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de directie van BS Het Baken, 
 
Jan Noorlander en Karin van der Zon  
 


