
 

 

          

 

                                                                                            
Goirle, 11 maart 2020  
 
Geachte ouder/verzorger,  
 
Zoals u wellicht gisteren heeft gehoord, heeft het Regionaal Operationeel Team Brabant, waarin de 
burgemeesters van de grote steden in Brabant zitting hebben, het primair onderwijs aangesproken om 
scholen zoveel als mogelijk open te houden en opvang te verlenen. Dit om te voorkomen dat er een 
maatschappelijk ontwrichting gaat ontstaan, omdat ouders op hun kinderen moeten passen en niet naar hun 
werk kunnen. Waardoor belangrijke en vitale maatschappelijke taken zoals zorginstellingen, politie, 
ziekenhuizen, brandweer hun taken niet meer kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is er nog steeds de oproep 
voor de medewerkers en leerlingen om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden, als je verschijnselen 
van verkoudheid, hoesten hebt en/of koorts. Dit om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  
Zie hier het dilemma waar het onderwijs voor staat.  
 
Gelukkig zien we dat er in de loop van deze week steeds meer groepen weer gewoon onderwijs kunnen 
volgen op onze scholen. Ook hebben de scholen acties uitgezet om uw kind (groep 3 t/m 8) via de digitale 
snelweg onderwijs aan te bieden. 
 
Edu-Ley onderkent en onderschrijft dit maatschappelijk belang en wij kiezen ervoor de bestaande richtlijnen 
te handhaven, maar de ouders van die leerlingen uit bovenstaande beroepen toch in gelegenheid te stellen 
hun kind (als het tenminste geen klachten heeft), naar school te laten komen. Wij verwachten dat dit in de 
praktijk om een beperkte groep leerlingen zal gaan. 

• We streven er naar zo veel mogelijk klassen draaiende te houden door intern personeel te schuiven 
en extra in te zetten. 

• Mocht dat niet lukken kiezen wij ervoor een klas thuis op te laten vangen. Dan zullen wij de kinderen 
van ouders met een vitale en maatschappelijke taak alsnog opvangen. 

We handhaven en scherpen dus ons beleid aan en proberen de zaken intern zo goed mogelijk op te lossen, 
mocht dat niet lukken kiezen we alsnog voor thuisopvang. 

 
We vragen hiervoor uw begrip. 
 
De school van uw kind(eren) zal u verder informeren over deze specifieke doelgroep en hoe zij op 
schoolniveau hier mee om zullen gaan.  
 
Ook in Goirle zijn er inmiddels meerdere personen positief getest. Voor Edu-Ley betekent dit dat wij, in goed 
overleg met de gemeente, ook hier de richtlijnen van het RIVM in blijven volgen. Dit past in het beleid wat 
onze stichting sinds de uitbraak van het Corona virus volgt. Het bestuur werkt hierin nauw samen met de 
regio schoolbesturen, de gemeente Goirle, het RIVM en de GGD om de openbare gezondheid te 
beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Samen monitoren we de situatie en we baseren 
ons handelen op de expertise van het RIVM en de GGD.  
 
Deze maatregelen gelden tot en met 16 maart. Dit betekent ook dat de gymlessen gewoon op advies van 
het RIVM gewoon door kunnen gaan. Tot die tijd handhaven we het huidige beleid en komen we met 
communicatie zodra deze periode is afgelopen. Voor vragen kunt u zich richten tot het MT/directeuren van 
de scholen van uw kind(eren).  
 
Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Ave 
 
Paul van Aanholt 
Bestuurder Edu-Ley. 
 



 

 

 
 
Voor het geval u zelf de websites van het RIVM of de GGD wilt raadplegen, worden hieronder de websites 
nogmaals vermeld.  
 
RIVM:  
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  
GGD hart van Brabant:  
https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/01/Ik-heb-een-vraag-over-het-coronavirus  
 

 
 


