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Veelgestelde vragen coronamaatregelen  
onderwijs en opvang  
 

Van Team Opvoeden & Opgroeien 

Onderwerp Vragen en antwoorden coronamaatregelen onderwijs en Opvang 

Datum 13 mei 2020 

 

Vanaf 15 maart 2020 waren scholen en kinderopvang gesloten vanwege de aanpak van het coronavirus. Alleen 

voor kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepsgroepen en voor kinderen in kwetsbare 

(thuis)situaties was noodopvang beschikbaar op school of bij de kinderopvang.  

Per 11 mei 2020 gaan de basisscholen weer gedeeltelijk open. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) opent weer 

gedeeltelijk en volgt daarbij het ritme van de school: kinderen met een opvangcontract kunnen naar de BSO op 

dagen dat zij naar school gaan. De dagopvang en peuteropvang gaan weer volledig open.  

 

Vragen en antwoorden voor ouders: 

Het Rijk publiceert hier een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-

kinderopvang-en-onderwijs 

 

Hier vindt u antwoorden op vragen als: 

- Wat gebeurt er op de basisscholen vanaf 11 mei? 

- Mijn kind voelt zich niet lekker, kan hij wel naar de basisschool of opvang?  

- Kan mijn kind vanaf 11 mei weer naar de BSO? 

- Voor welke kinderen is er noodopvang? 

- Moet ik mijn factuur / eigen bijdrage voor de opvang blijven betalen? 

- Wordt de eigen bijdrage voor de kinderopvang nog steeds vergoed? 

Deze site wordt regelmatig bijgewerkt dus kijk regelmatig voor de meest actuele versie. 

 

Aanvullende vragen en antwoorden Hoeksche Waard: 

 

Is het veilig om mijn kind weer naar school of opvang te laten gaan? 

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over gezondheidsrisico’s. Het RIVM is hier duidelijk in: 

Uit onderzoek blijkt dat er niet veel jonge kinderen ziek worden. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte 

mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein.  

Op elke school en opvanglocatie zijn maatregelen genomen op het gebied van veiligheid en hygiëne.  

Zo wordt er waar mogelijk afstand gehouden tussen kinderen en volwassenen, worden er geen ouders en 

alleen noodzakelijke externen in de schoolgebouwen of op de opvanggroepen toegelaten en wordt er extra 

aandacht besteed aan schoonmaak, vaker de handen wassen, enzovoort. 

 

Meer informatie over de heropening van scholen en opvang vindt u in deze brief. Ook wordt u geïnformeerd 

door de school of opvangaanbieder van uw kind.  

 

Ik vind het spannend om mijn kind weer naar school te laten gaan, kan ik mijn kind thuishouden? 

Als uw kind 5 jaar of ouder is, geldt de leerplicht. Ook in deze periode. Weer naar school gaan is dus niet 

vrijblijvend. Om leer- en ontwikkelingsachterstand te voorkomen is het goed als kinderen weer naar school 

gaan. Bespreekt u uw zorgen met de leerkracht en/of de directeur van de school van uw kind.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://openpub.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Brief-heropening-scholen-en-opvang-HW.pdf


 
 

 2/2 

 

Krijgt mijn kind nog thuisonderwijs als hij / zij niet naar school gaat? 

Nu de scholen weer (gedeeltelijk) open zijn ligt de prioriteit bij het fysiek onderwijs. Voor de dagen dat 

kinderen niet naar school gaan, krijgen zij thuisopdrachten mee. Er wordt geen (intensief) afstandsonderwijs 

meer gegeven. Leerkrachten kunnen niet gelijktijdig les geven op school én afstandsonderwijs verzorgen.  

Als uw kind niet naar school mag, bijvoorbeeld omdat hij/zij verkouden is, wordt er door de school een 

oplossing op maat gezocht. 

 

Mijn kind is 4 jaar geworden, kan hij / zij gaan starten op school? 

Alle kinderen gaan weer een deel van de tijd naar school. Ook 4-jarigen die nu voor het eerst op de 

basisschool gaan starten zijn welkom op school, voor een deel van de tijd. Zij zijn nog niet leerplichtig 

(leerplicht geldt vanaf 5 jaar). Wel kan de start en de wenperiode anders zijn dan gebruikelijk, bijvoorbeeld 

doordat ouders hun kind niet kunnen begeleiden tot in de klas.  

 

Rijdt het leerlingenvervoer weer? 

Per 11 mei wordt het leerlingenvervoer weer op de gebruikelijke wijze opgestart. De koninklijke 

vervoersbond voor leerlingenvervoer heeft een protocol voor veilig leerlingenvervoer opgesteld. 
 

Werkzaam in een cruciaal beroep en noodopvang nodig? 

Voor ouders werkzaam in een cruciale beroepsgroep blijft er in deze periode noodopvang beschikbaar.  

Schoolgaande kinderen kunt u voor noodopvang tijdens schooltijden aanmelden via de school van uw kind. 

Voor noodopvang voor en na school kunt u zich wenden tot een aanbieder van buitenschoolse opvang. 

Kinderen van 0-4 jaar kunt u aanmelden bij een aanbieder voor dagopvang. 

 

Ik heb een sociaal medische indicatie (smi) voor kinderopvang, kunnen mijn kinderen naar de opvang? 
Per 11 mei is de dagopvang weer regulier geopend. Uw kind kan dan weer gebruik maken van de opvang 

voor 0-4 jaar. Voor de BSO (4-12 jaar) geldt dat er opvang beschikbaar is op de dag(en) dat uw kind naar 

school gaat, binnen de uren van het aanwezige contract. 

 

Ik maak gebruik van de peuterspeelzaal (peuteropvang) en ontvang geen kinderopvangtoeslag. Krijg ik ook de eigen 

bijdrage terug over de periode van sluiting ?  

Ja, de gemeente compenseert uw eigen bijdrage voor peuteropvang. U ontvangt de bijdrage (tot een 

maximumtarief) terug via uw kinderopvangaanbieder. Zij zullen u informeren wanneer dit teruggestort 

wordt. De voorwaarde is uiteraard dat u de factuur gewoon heeft betaald.   

 

Waar kan ik terecht voor vragen? 

Heeft u na het bovenstaande nog vragen, neemt u dan contact op met het team Opvoeden & Opgroeien van 

de gemeente Hoeksche Waard via email teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl of telefonisch via het 

algemene nummer van de gemeente: 088 - 647 36 47.  

mailto:teamopvoedenenopgroeien@gemeentehw.nl

