
Amersfoort, 15 maart 2020 
 
Beste ouders van DOK12, 
 
 
Premier Rutte heeft in de persconferentie van 17.30 uur aangegeven dat de scholen 
gesloten zijn van 16 maart tot 6 april 2020. 
 
Afgelopen vrijdag was DOK12 gesloten, aangezien alle lesgevende leerkrachten 
gezondheidsklachten hadden. Uiteraard vonden wij de sluiting erg vervelend. Ook wij willen 
graag voldoen aan de oproep van het kabinet om leerlingen op te vangen van ouders in 
vitale beroepsgroepen. 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) 
De afgelopen dagen zijn wij druk aan het puzzelen en organiseren geweest. Hoewel er nog 
steeds leerkrachten ziek op bed liggen, zijn wij blij om te kunnen melden dat wij in staat zijn 
om deze opvang vooralsnog te organiseren gedurende de reguliere schooltijden (8.30-14.15 
uur). Graag de kinderen vanaf groep 5 bij de voordeur uitzwaaien. Dit voorkomt dat we veel 
mensen in de school krijgen.  
 
Deze opvang is in de volgende units: 
Leerlingen uit de unit 1-2 en 3-4 kunnen morgen naar de unit 1-2 rood 
Leerlingen uit de unit 5-6 en 7-8 kunnen morgen naar de unit 5-6 paars 
 
Uw kind mag gezelschapsspelletjes meenemen. Graag het spel voorzien van naam. 
 
Het is voor ons erg moeilijk inschatten om hoeveel leerlingen dit gaat. Indien uw kind aan de 
volgende voorwaarden voldoet, dan kunnen wij opvang verzorgen indien: 

1. Uw kind is absoluut klachtenvrij (geen klachten, zoals keelpijn, 
neusverkouden, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn en koorts) 

2. Uw kind is niet direct in aanraking geweest met mensen die het 
Coranvirus hebben /hebben gehad. 

3. Ouders kunnen geen andere opvang regelen en werken in één van de 
bovengenoemde vitale functies. 

Is bovenstaande op u van toepassing, dan vragen we u op de site www.dok12.com het 
contactformulier z.s.m. in te vullen met de volgende gegevens: 

● naam kind(eren) 
● welke unit(s) 
● welke dagen wilt u gebruik maken van opvang in de komende week 

 
 
We krijgen veel vragen over ‘onderwijs op afstand’ en het ophalen van huiswerk. Op 
stichtingsniveau van de KPOA wordt morgen gesproken over het inrichten van deze vorm 
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van onderwijs. Om te voorkomen dat ouders overladen worden met ideeën en suggesties, 
gaat de werkgroep dit morgen filteren. We verwachten de komende dagen met een goed 
doordacht plan te komen. Wilt u ook de parro app in de gaten houden? Hier zetten de 
leerkrachten (t)huiswerk voor de kinderen op.  
 
We kijken morgen met de aanwezige leerkrachten ook even naar de mogelijkheden om 
huiswerk uit de klas op te halen en kijken of er ‘huiswerkpakketjes’ gemaakt kunnen worden. 
Ook dit willen we zo zorgvuldig mogelijk samenstellen (zodat u niet elke dag naar school 
hoeft te komen).  Wilt u de berichtgeving hierover ook even afwachten ( niet ‘op eigen houtje’ 
alvast gaan komen; dan mist uw kind straks een gedeelte van het huiswerk). 
 
We houden u de komende dagen zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. De 
school is telefonisch en via de mail bereikbaar. Heeft u specifieke vragen over uw kind, dan 
vragen we u deze te mailen naar dok12@kpoa.nl .  We zullen intern kijken welke leerkracht 
beschikbaar is om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Roelien van Zuthem 
(interim directeur DOK12) 
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