
  

           SO4 De Windroos 
      S c h o o l  v o o r  s p e c i a a l  o n d e r w i j s  ( c l u s t e r  4 )  

 
Lockdown deel 2 
 
Primair onderwijs, kinderopvang en corona vanaf 16 december 2020. 
Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 gaan de scholen voor (speciaal) basisonderwijs 
en kinderopvang weer sluiten. In het kort treft u hieronder de belangrijkste regels aan die voortkomen uit de 
landelijke Tijdelijke Wet Maatregelen  
Covid-19 en leest u hoe het in de gemeente Nijmegen is geregeld voor de (kinderen van de) basisscholen en 
kinderopvang. 
 
1.    Primaire verantwoordelijkheid  
Het uitgangspunt is dat scholen en kinderopvang gesloten zijn. Ouders dienen hun kind(eren) zelf op te vangen.  
 
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang bij de 
basisschool of de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om 
zoveel mogelijk de kinderen zelf op te vangen.  
Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen.  
Het is niet nodig om een werkgeversverklaring te laten zien als u in een cruciaal beroep werkt. 
De scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van thuisonderwijs én voor noodopvang tijdens reguliere 
onderwijstijden.  
De kinderopvang (inclusief buitenschoolse opvang) biedt noodopvang aan voor kinderen van ouders die een 
contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesloten, gedurende de 
reguliere opvangtijden. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun contracturen, kunnen zij via de 
gebruikelijke wijze extra opvang inkopen bij de kinderopvang.  
 
Scholen en kinderopvang mogen verschillende locaties clusteren om de noodopvang te organiseren. 
De voorzieningen voor de gastouderopvang blijven formeel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan 
ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in 
een kwetsbare positie zitten.  
Gedurende deze lockdown zal het Rijk wederom ouders tegemoet komen voor de eigen bijdrage kinderopvang 
(KDV, BSO en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief volgens de kinderopvangtoeslag. Ouders worden 
opgeroepen om de kinderopvang door te betalen, anders vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.   
 
2.    Geen 24 uurs (nood)opvang 
Omdat alleen opvang wordt geboden tijdens de reguliere openingstijden, wordt er geen 24 uurs opvang 
georganiseerd in Nijmegen.  
 
3.    Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie. 
De noodopvang staat ook open voor kinderen in een kwetsbare positie / uit kwetsbare gezinnen. De 
aanmelding van Nijmeegse kinderen verloopt via de eigen kinderopvang en/of school. De directie beoordeelt 
zelf of een kind in aanmerking komt voor noodopvang (zo nodig in afstemming met het bestuur).  
Onderstaande indicatoren kan een school of kinderopvang gebruiken om te toetsen of er sprake is van een 
kind/gezin in aanmerking komt voor noodopvang: 
- Kinderen waren in de eerdere lock-down uit beeld of volgden geen thuisonderwijs; 
- Geen veilige thuissituatie; 
- Er is sprake van zware jeugdzorg.  
Taal- en/of ontwikkelingsachterstanden, waaronder dyslexie of een VVE-indicatie zijn geen reden om een kind 
in aanmerking te laten komen voor noodopvang.  
 
4.    Leerlingenvervoer  
Kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer kunnen daarvan gebruik blijven maken als zij in 
aanmerking komen voor noodopvang. Ouders dienen dit zelf te melden bij de afdeling Leerlingenvervoer van 
de gemeente.  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


5.    Vragen of onduidelijkheden 
Op de website www.rijksoverheid.nl staan alle regels en de actuele informatie. Mocht u toch nog vragen 
hebben, dan kunt u terecht bij uw school en/of kinderopvang of via een mail aan: coronavragen@nijmegen.nl. 
 
6.     U wilt uw kind aanmelden omdat u in een cruciaal beroep werkt:  

 Aanmelden vóór 16.00 t.a.v. marjo.lemmers@conexus.nu   
U krijgt per mail antwoord 

 U wilt uw kind aanmelden om pedagogische redenen: d.vanbinsbergen@conexus.nu  of onder 
kantoortijden: 06-362 793 72 
Danielle neemt contact met u op. 

 U wilt graag een device lenen van school: jos.knoben@conexus.nu of even een telefoontje naar school 

 Voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht. 
 
7.       Wij volgen als school de richtlijnen van de Gemeente Nijmegen. Het kan zijn dat het in uw gemeente 
anders geregeld is. De school heeft daar geen zeggenschap in. 
 
8.       Gedurende de Lock down ontvangen wij GEEN bezoekers, mits uitdrukkelijk uitgenodigd door een 
personeelslid. 
 
Wij verzoeken u dringend om leerlingen zoveel mogelijk in de eigen kring op te vangen. 
Indien wij het vermoeden hebben dat onze opvang gebruikt wordt om andere redenen dan de bedoeling is, 
vervalt voor de rest van de tijd de opvang. 
 
Vanaf 17 december is er opvang voor cruciale beroepen. Melden voor deze dag op uiterlijk 16 december vóór 
16.00 uur i.v.m. de planning 
Op 18 december is er opvang voor de cruciale beroepen tot 12.00 uur. Melden voor deze dag uiterlijk 17 
december voor 16.00 uur. 
U dient zelf het vervoer te regelen. 
De school is open vanaf 8,15 uur. 
In de kerstvakantie kunt u ook uw kind per mail melden 
 
Ondanks alles wensen wij u een bijzonder Kersfeest toe en een gezond 2021 

 
 
 
Team SO4 de Windroos 
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Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown 

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen 
afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de 
kinderopvang of buitenschoolse opvang.  

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk 
zelf de kinderen op te vangen. 

 Personeel werkzaam in vitale processen. 

 Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen 
en medische hulpmiddelen. 

 Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van 
kinderen en examens. 

 Openbaar vervoer. 

 Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de 
aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar 
ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere 
producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

 Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel. 

 Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis. 

 Kinderopvang. 

 Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

 Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 
o Meldkamerprocessen 
o Brandweerzorg 
o Ambulancezorg 
o GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 
o Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke 
macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, 
justitiële inrichtingen en forensische klinieken. 

 Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) 
ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen. 

 Vrijwilligerswerk is geen cruciale activiteit 
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