
 

Gemert, 2 juni 2020 

Betreft: opvang-onderwijs vanaf 8 juni 2020. 

Geachte ouder, verzorger, 

De heropening van onze locaties na de meivakantie is buitengewoon goed verlopen. Wat ons betreft 

een groot compliment aan de kinderen, medewerkers en ouders. De afgelopen weken heeft de 

opvang volgens het ‘normale’ rooster gewerkt en hebben we in het onderwijs met halve klassen 

gewerkt. Vanaf maandag 8 juni a.s. gaat ook het onderwijs weer volledig open. We zijn heel blij met 

dit besluit van het kabinet. Welke afspraken gelden er per 8 juni a.s.? 

Onderwijs. 

• Het onderwijs gaat vanaf 8 juni aanstaande weer volledig open. Het is een stevige uitdaging voor 

het onderwijs om alle groepen bemenst te krijgen. We willen heel graag terug naar de gewone 

manier van werken en houden er tegelijkertijd rekening mee dat we soms aanpassingen moeten 

doen, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. 

• We zullen terughoudend zijn ten aanzien van andere activiteiten dan onderwijs. Er zal aandacht zijn 

voor een goed afscheid van de kinderen uit groep 8.  

• Er wordt een dringend beroep gedaan op u als ouders om niet op het plein of in het kindcentrum te 

komen. De locaties wijzen zelf een plek aan waar u afscheid kunt nemen van uw kind.  

• Kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar het kindcentrum en gaan na afloop van de lessen 

direct naar huis of de BSO. 

• Contacten met de leerkrachten verlopen bij voorkeur op de inmiddels gebruikelijke wijze via 

telefoon, videocontact of per email.  

• Kinderen en medewerkers met verkoudheids- en /of griepklachten blijven thuis. Kinderen die 

gedurende dag ziek worden, dienen direct te worden opgehaald door ouders en/of verzorgers. Voor 

kinderen/medewerkers die langdurig (neus)verkouden zijn geldt de richtlijn van het RIVM.  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

• Buiten spelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep. Dit kan ook een andere vorm zijn 

dan de vaste groepssamenstelling. De gemeentelijke sportzalen blijven vooralsnog gesloten. Wij 

zullen ons moeten beperken tot buitenactiviteiten.  

• De hygiënemaatregelen zoals geadviseerd door het RIVM worden nageleefd.  

Opvang. 

Volledige opening van de opvang heeft reeds plaatsgevonden op 11 mei j.l. Over een aantal zaken 

willen wij u nog informeren. 

Weekend- / 24-uurs opvang 
De weekend-/24-uurs opvang is vanaf 8 juni tot in ieder geval 1 juli alleen nog beschikbaar voor 
kinderen van ouders die werken in de zorg (en dus niet meer alle cruciale beroepen). De locatie blijft 
KC De Samenstroom.  
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


Noodopvang 
In principe komt de noodopvang tijdens reguliere openingstijden van het onderwijs en de 
kinderopvang met ingang van 8 juni te vervallen. Met de volledige openstelling van het onderwijs en 
de kinderopvang is reguliere opvang volgens het geldende dienstenaanbod weer beschikbaar. 
Mocht in een bijzonder geval voor kinderen van ouders werkzaam in de zorg toch nog behoefte zijn 
aan noodopvang dan zal in nauw overleg met de gemeente bekeken moeten worden of hier invulling 
aan gegeven kan worden. 
 
Compensatieregeling kinderopvang ouders met recht op kinderopvangtoeslag 
Reeds eerder hebben we u geïnformeerd omtrent de compensatieregeling kinderopvang voor ouders 
met recht op kinderopvangtoeslag. Deze regeling bestaat uit twee delen namelijk: 

1. Vergoeding rijksoverheid. 
Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, 
komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag 
ontvangen. De eigen bijdrage van ouders wordt door de belastingdienst vergoed tot aan het 
fiscaal tarief (dagopvang/peuterwerk € 8,17, Buitenschoolse opvang € 7,02) gedurende de 
periode van (gedeeltelijke) sluiting van het basisonderwijs (16 maart tot 8 juni).  
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). De vergoeding zal door SVB in één keer rond 8 juli worden 
overgemaakt op het bij de belastingdienst bekende rekening. U kunt de hoogte en de 
berekening van het bedrag vanaf 20 juni a.s. opvragen via de website van het SVB (Mijn SVB). 
Ook kunt u hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding 
eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. 
Meer informatie is te vinden op: svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang 

2. Compensatie boven fiscaal tarief. 
In de meeste gevallen ligt de uurprijs die u betaalt boven het fiscaal tarief. Het verschil 
tussen fiscaal tarief en de daadwerkelijke uurprijs krijgt u over de periode van volledige 
sluiting van de kinderopvang (16 maart tot 11 mei) gecompenseerd vanuit GOO Opvang. 
Op vrijdag 29 mei is de compensatie over de periode 16 maart tot en met 30 april uitbetaald. 
Ouders met openstaande rekeningen hebben een persoonlijk bericht ontvangen waarin 
wordt aangegeven dat het bedrag in mindering is gebracht op de nog te betalen factuur. 
Uiterlijk vrijdag 19 juni vindt uitbetaling plaats van de compensatie over de periode 1 mei tot 
en met 10 mei. 

Compensatieregeling kinderopvang ouders met gemeentelijke subsidieplaats 
De eigen bijdrage voor ouders met een gemeentelijke subsidieplaats wordt over de periode van 
sluiting van het peuterwerk (16 maart tot 11 mei) volledig gecompenseerd. Om de administratieve 
afwikkeling verder vorm te geven waren aanpassingen noodzakelijk binnen onze software. Deze 
aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd. Uiterlijk 19 juni vindt uitbetaling van de compensatie voor 
de volledige periode in een keer plaats.  
 
Tot slot willen we u als ouders nogmaals hartelijk danken voor uw inzet en steun tijdens de afgelopen 
maanden. Wat fijn dat de regelmaat van opvang en onderwijs nu eindelijk weer terug lijkt te komen. 
We gaan de laatste weken van dit schooljaar in. Wij vertrouwen erop dat het ons gaat lukken om uw 
kinderen dit schooljaar goed te laten afronden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Otten, bestuurder a.i. 

http://www.svb.nl/opvang

