
 
 

Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen  

van Elan Onderwijsgroep 

 

Betreft: thuisonderwijs  

Stiens, 15 december 2020 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Op 14 december 2020 heeft onze premier het land toegesproken met de mededeling dat we opnieuw in 

een lockdown terecht komen. Deze nieuwe lockdown heeft consequenties voor het onderwijs aan uw 

kind. In deze nieuwsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.  

Maatregelen 

Zoals u hebt vernomen, komt het onderwijs in Nederland vanaf woensdag 16 december 2020 in een 

nieuwe lockdown terecht. De maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd hebben voor het 

onderwijs de volgende consequenties: 

1. Vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 zijn alle scholen in Nederland 

gesloten, van het primair onderwijs tot de universiteiten. Dit betekent dat de kinderen in deze 

periode niet naar school kunnen en thuisonderwijs zullen ontvangen. 

2. In de week voorafgaand aan 18 januari zal de overheid op dinsdag 12 januari aangeven of de 

periode van lockdown zal worden verlengd of dat de kinderen vanaf 18 januari weer naar school 

kunnen. 

3. In deze periode zal uw kind thuisonderwijs ontvangen. Onze scholen hebben hier inmiddels 

ervaring mee opgedaan naar aanleiding van de eerste lockdown periode. Elke school zal deze 

week nadenken hoe het thuisonderwijs zal worden ingericht en wanneer dit thuisonderwijs zal 

starten. Hierover wordt u door de school zelf geïnformeerd.  

Thuissituatie 

Wij beseffen ons dat door deze tweede lockdown periode veel op u afkomt als ouder, verzorger in de 

thuissituatie. De eerste periode van lockdown is niet voor iedereen een gemakkelijke periode geweest. 

Ook u als ouder, verzorger moet zaken regelen nu de kinderen niet naar school gaan. Als school proberen 

we het onderwijs op een zo goed mogelijk manier door te laten gaan, ook als de kinderen thuis zijn. 

Noodopvang 

Net zoals in de eerste periode zal voor ouders in cruciale beroepen opvang worden aangeboden voor uw 

kind(eren) als u vanwege uw cruciale beroep toch aan het werk moet en geen opvang hebt. Elke school 

van Elan Onderwijsgroep zal nadenken over de noodopvang van kinderen. Hierover zal de school nadere 

afspraken maken met de partners van de opvang. Samen moeten we dit doen. Mocht u willen weten hoe 

de school van uw kind deze opvang heeft geregeld, neem dan contact op met de school. Voor meer 

informatie wordt u verwezen naar de website van de overheid, www.rijksoverheid.nl.  

Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.  

Onder alle omstandigheden wens ik u een hele goede periode toe. 

Met vriendelijke groet, 

Mark Vrolijk 

 

Directeur Bestuurder 

Elan Onderwijsgroep 

http://www.rijksoverheid.nl/

