Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hierbij willen wij u graag verder informeren over de mogelijkheden van opvang voor de
periode van 18 maart tot 6 april. Dit doen wij door middel van het geven van antwoorden op
de aan ons meeste gestelde vragen.
Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk te informeren in deze onzekere tijd.
Wat is er aan de hand?
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet op 15
maart 2020 besloten om de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten. Deze
maatregelen gelden tot 6 april.
Wat betekent dit voor uw kind?
Dit betekent dat uw kind de komende drie weken niet naar school of naar de kinderopvang
toe kan, tenzij u of uw partner een zogenaamd cruciaal/vitaal beroep uitoefent. Cruciale
beroepen zijn beroepen in bijvoorbeeld de zorg of hulpverlening.
Een lijst met de zogenaamde cruciale beroepsgroepen vindt u op de website van de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?
Leerkrachten die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar het werk. Pedagogisch medewerkers
van de kinderopvang zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in
cruciale beroepsgroepen. Leerkrachten zijn op dit moment verantwoordelijk voor het
verzorgen van onderwijs op afstand voor de kinderen die de komende weken thuis zijn.
Waarom blijven scholen en kinderopvang wel open voor ouders in cruciale beroepen?
Onder andere medisch en zorgend personeel zijn in deze tijd heel hard nodig. Wanneer
ouders die in deze beroepen werkzaam zijn hun werk niet zouden kunnen doen, dan zou dit
grote effecten hebben op de bestrijding van het huidige (corona)-crisis. Wij zullen ons tot
het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat wij voldoende personeel beschikbaar
hebben om kinderen op te vangen van ouders die dergelijke beroepen uitoefenen.
U en/of uw partner oefent een zogenaamd ‘cruciaal beroep’ uit, kunt u uw kind dan naar
uw eigen school- of opvanglocatie brengen?
Om zorg te dragen voor een goede en verantwoorde kinderopvang gaan wij een aantal
locaties clusteren. Zo kunnen wij, verwachten wij, zoveel mogelijk continuïteit organiseren
ondanks eventuele ziekmeldingen van leerkrachten dan wel pedagogisch medewerkers.

Deze clustering is als volgt:
Cluster locatie De Koningslinde, Nijkerk Larixlaan 86 Nijkerk
Cluster locatie De Spreng, Barneveld van Houtenlaan 3 Barneveld
Cluster locatie De Spreng, Hoevelaken van Dedemlaan 4 Hoevelaken
Wat verwachten wij van u?
Mocht u in de aankomende periode gebruik willen maken van de opvang dan vult u dit
formulier uiterlijk dinsdag 17 maart 11.00 uur in.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHPyDRZSin
DtpOsqF_JXlMkG9UMEVJTEo2TkZPOVBESDhJQ0pBRzRDOEVKNy4u
LET OP : ook als u al een opgave gedaan hebt is het cruciaal dat u dit formulier opnieuw
invult. U mag ervanuit gaan dat u uw kind vanaf woensdag 18 maart op de voorkeurslocatie
kunt brengen.
Waar kan ik terecht met vragen over de mogelijkheden van opvang?
Heeft u vragen over of en hoe wij de opvang voor uw kind regelen? Dan kunt u ons van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 telefonisch bereiken op nummer: 0342729120 of mailen naar klantcontact@pcogv.nl
U bent zelf leerkracht of pedagogisch medewerker, wat betekent dat voor de opvang van
uw kinderen?
Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers vallen in de ‘cruciale beroepsgroep’. Dat
betekent dat wij ervoor zorgen dat uw kind wordt opgevangen, zodat u zelf kunt werken
wanneer dat nodig is.
Uw kind kan de komende drie weken niet naar de opvang. Moet u dan wel de factuur
betalen voor de opvang?
In de komende dagen werken de brancheorganisaties en het ministerie van SZW allerlei
zaken verder uit, waaronder de financiële consequenties van de maatregelen die op 15
maart zijn aangekondigd. Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is,
dus contracten in stand te houden en facturen gewoon te betalen. Pas niets aan bij de
Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u recht op opvang en de toeslag en
wordt deze doorbetaald.
Als mijn kind of een van onze gezinsleden de komende drie weken ziek wordt, moet ik dat
dan melden?
Mocht uw kind of een van uw gezinsleden ziek worden, dan kunt u uw kind niet naar onze
opvang brengen. Als er wordt aangetoond wordt dat het gaat om een besmetting met het
COVID-19 virus, dan willen wij u vragen dit zo snel mogelijk te melden aan klantcontact.
Telefoonnummer: 0342 – 729 120 of klantcontact@pcogv.nl. U kunt uw kind dan
vanzelfsprekend niet brengen naar een van de opvanglocaties.
Ik heb geen cruciaal beroep en maak nu dus geen gebruik van de opvang, hoe gaat dit met
opbouw van mijn “tegoed”?
Tijdens deze uitzonderlijke periode van 15 maart 2020 tot 6 april 2020 kunt u geen tegoed
opbouwen.

Voor actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

