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Vlaardingen, 15 september 2020 

 

Onderwerp: maatregelen rondom coronapandemie 

 

 

Beste ouder, verzorger, 

 

De coronapandemie leidt ertoe dat wij voor steeds meer uitdagingen komen te staan. Naast de 

beperkingen waar we ons allemaal aan moeten houden, ervaren wij steeds vaker problemen met de 

personele bezetting. We willen u daarom graag met deze brief infomeren hoe wij binnen UN1EK met 

deze ontwikkelingen omgaan. 

 

Wegens het COVID-19 beleid van het RIVM blijven onze medewerkers thuis bij klachten en laten zij 

zich testen. Zij blijven thuis tot zij klachtenvrij zijn of een negatieve testuitslag hebben. Ditzelfde geldt 

wanneer een medewerker in contact is geweest met iemand die positief getest is. In de praktijk 

betekent dit dat er bij steeds meer locaties medewerkers zijn die tijdelijk niet kunnen komen werken. 

Wanneer het om meerdere medewerkers bij één locatie gaat, levert dit al snel een probleem op. Een 

medewerker zit soms tot vier dagen thuis, in afwachting van een testafspraak en een uitslag.  

 

Als veel vaste personeelsleden zich moeten afmelden, vragen wij collega’s extra te komen werken of 

proberen we medewerkers in te zetten uit de flexpool of van andere UN1EK locaties. Ook andere 

maatregelen om toch opvang en onderwijs te kunnen blijven bieden, zoals het samenvoegen van 

groepen, behoort tot de mogelijkheden.   

 

Wanneer wij voor de groepen op de locaties echt niet genoeg medewerkers hebben, zijn wij helaas 

genoodzaakt om de kinderen thuis te laten houden. We spannen ons tot het uiterste in om de 

kinderen dan thuisonderwijs te geven. Helaas kunnen we dit niet garanderen als er teveel collega’s 

ziek zijn. Als wij uw kind niet naar school of de opvang kunnen laten komen, dan wordt u direct door 

de directeur of manager geïnformeerd. Wij vragen uw begrip wanneer wij dit moeten besluiten. 

 

U zult begrijpen dat dit volledig tegen ons gevoel in gaat en dat wij met elkaar er alles aan zullen 

doen om deze maatregelen zoveel mogelijk te beperken en de kinderen op onze locaties opvang en 

onderwijs te kunnen blijven bieden.  

 

Ik wens u veel gezondheid en wijsheid toe. Samen staan we sterk tegen Corona! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rien Wiegeraad 

Bestuurder UN1EK onderwijs en opvang 
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