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ElGrecostraat 171, 1328 ST Almere. www.meesterwerk.asg.nl 

Peuterspeelzaal 5296395. School 5239002. Kinderopvang 5407650 

 

Maandag 06 april 2020 

    

Nieuws van de school 

 

 

 

 

 

 U heeft gehoord dat de sluiting van de scholen tot aan de meivakantie zal 

doorgaan. Dit betekent ook dat het onderwijs op afstand en de opvang van 

bepaalde leerlingen doorgaan. Zoals u weet zijn wij deze week begonnen om 

instructie aan de leerlingen te geven. Voor het geven van de instructie hebben wij 

voor Zoom gekozen. Dit heeft te maken met de mogelijkheden die Zoom biedt 

voor wat betreft de instructie. Verder gelden de normale AVG regels. Wij 

verzoeken u dan ook geen gevoelige informatie via Zoom te delen. Wij proberen 

als school op een zo veilige en privacy vriendelijke manier gebruik te maken van 

deze applicatie. Het delen van informatie en het stellen van vragen doen wij 

vooralsnog via Social Schools.  

Van de overheid hebben wij de opdracht gekregen om opvang voor kinderen te 

organiseren van ouders die werken in de “ cruciale beroepen”. Dit zijn de 

beroepen die essentieel zijn voor de volksgezondheid en het draaiende houden 

van de maatschappij.  

De lijst met cruciale beroepen vindt u hier:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen  

 

De school is namelijk gesloten voor iedereen en de meeste collega’s werken in 

principe thuis. Dit is om verspreiding van het virus te voorkomen en voor de 

gezondheid van de kinderen en hun familie en ook ter bescherming van het 

personeel. De leerkrachten zijn tijdens de opvang meestal met z’n tweeën op 

school. De leerkrachten begeleiden de leerlingen. Het is van belang dat de 

leerlingen al het werk, wat ze voor die dag nodig hebben, naar school meenemen. 

Op de vrijdag wordt de planning gemaakt voor de leerlingen die wij opvangen. 

Voor de ouders die gebruik maken van de opvang willen wij uiterlijk op donderdag 

weten wanneer wij de leerlingen, voor de week daarop, kunnen verwachten. 

Opgeven doet u door een mail te sturen naar d.wielingen@meesterwerk.asg.nl. 

Hierin vermeldt u de naam van uw kind, de groep en de data die het betreft. 

 

 In de bijlage is een brief toegevoegd van jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere. In 

deze brief staan tips en ideeën voor ouders met betrekking tot het coronavirus.  

 

 

 

  

http://www.meesterwerk.asg.nl/
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Nieuws vanuit de opvang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkt u en/of partner in een cruciaal beroep en heeft u noodopvang nodig? Voor een 

actueel dagoverzicht van het aantal kinderen is het van belang dat u elke dag, dat u 

noodopvang nodig heeft, aan ons doorgeeft.   

Zo geeft u noodopvang door.  

Let op! Voor ouders die sinds vorige week al gebruik maken van noodopvang 

betekent dit een aangepaste werkwijze. 

  

U maakt al gebruik van noodopvang 

Er is een speciale plaatsing voor u aangemaakt in Konnect.  

 Noodopvang geeft u als volgt aan ons door: aanvragen – extra dag 

aanvragen – vul de benodigde dag in.  

 Kies hier dus niet voor de gebruikelijke locatie, maar de locatie en groep waar 

de noodopvang plaatsvindt.  

 Staat het benodigde tijdsblok er niet in, dan geeft u dit door in de opmerking 

met een ander tijdsblok. 

 U krijgt een (standaard) melding dat de aanvraag in rekening wordt gebracht. 

Voor alle aanvragen noodopvang geldt dat er géén kosten in rekening worden 

gebracht. U kunt deze melding negeren. 

 U krijgt een melding dat de aanvraag moet worden goedgekeurd. Deze 

melding kunt u onder deze bijzondere omstandigheden negeren. Uw kind is 

altijd welkom op de door u aangevraagde noodopvang. 

 De bestaande ruilregels zijn niet van toepassing. U geeft aan wat u nodig 

heeft en kunt dit dagelijks aanpassen naar behoefte. Een dag die u al heeft 

doorgegeven en niet meer nodig is, kunt u verwijderen. Voor een mogelijk 

andere dag meldt u zich aan. 

 U betaalt per maand de gebruikelijke kosten voor het bestaande contract van 

uw kind(eren). Als u gebruik maakt van extra opvang buiten het contract dan 

zijn daar geen kosten aan verbonden. 
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U maakt nog GEEN gebruik van noodopvang, maar heeft dit wel nodig, omdat u 

(en/of uw partner) werkzaam bent (zijn) in een cruciaal beroep. Dit geldt ook voor 

ouders die alleen Tussenschoolse opvang (Almere) afnemen of voor ouders die 

gebruik maken van de peuterspeelzaal  

 Stuur een mail naar info@go-kinderopvang.nl waarin u aangeeft dat u gebruik 

wilt maken van noodopvang, voor welke kind(eren) en op welke locatie uw 

kind normaal opvang heeft. Als u uw debiteurnummer door kunt geven, 

graag. Anders geeft u in de mail uw adres door. 

 U ontvangt een mail van een medewerker van Plaatsing & Planning dat er een 

speciale plaatsing voor u is aangemaakt op de noodlocatie in de 

noodopvanggroep. 

 U kunt nu in Konnect de dagen waarop u noodopvang nodig heeft op elk 

moment doorgeven en als dat nodig is aanpassen op de noodlocatiegroep. 

 Nog geen toegang tot Konnect? De medewerkers van Plaatsing & Planning 

kunnen u hierbij ondersteunen, zodat u direct gebruik kunt maken van het 

aanmelden van noodopvang. 

 De bestaande ruilregels zijn niet van toepassing. U geeft aan wat u nodig 

heeft en kunt dit dagelijks aanpassen naar behoefte. Een dag die u al heeft 

doorgegeven en niet meer nodig is kunt u verwijderen. Voor een mogelijk 

andere dag meldt u zich aan. 

 U betaalt per maand de gebruikelijke kosten voor het bestaande contract van 

uw kind(eren). Als u gebruik maakt van extra opvang buiten het contract dan 

zijn daar geen kosten aan verbonden. 
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