
 
’t Blokhuus, Akkoordverklaring cruciale doelgroepen specifiek voor COVID-19 

De tekst die we van de Rijksoverheid hebben gekregen is als volgt:  

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt 

alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de 

basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep 

uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. 

Ondergetekende , ……………………………………………………, verklaart dat één of beide ouders 

werkzaam zijn in de tot de cruciale beroepsgroepen conform (specifiek voor COVID-19) bijgevoegde 

lijst te horen.  

Mijn beroep is   : …………………………………………………… 

Mijn partner’s beroep is  : …………………………………………………../ ik ben alleenstaand  

Ik ben ouder van  

Naam Kind Groep   Opvangdagen ma, di, wo, do, 

vrij  

Tijden 

    

    

    

    

En maak hiervoor gebruik van de uitzonderingssituatie voor de opvang in de periode 16 december 

2020 tot 19 januari 2021, daar ik zelf niet in de gelegenheid ben om de kinderen te verzorgen op deze 

tijdstippen. 

Ik ben ermee bekend dat mijn kind niet persé zal worden opgevangen in de groep waarin het kind 

normaliter zit maar dat de kinderen die aanwezig zijn op school gezamenlijk in één groep zullen 

worden opgevangen. 

Ik zal mij aan de richtlijnen houden die door de Rijksoverheid, RIVM, GGD, gemeente en ‘t Blokhuus 

zijn opgesteld. Indien mijn kind last heeft van verkoudheids- of andere milde luchtwegklachten, zal ik 

hem/ haar binnen een uur komen ophalen dan wel laten ophalen.  

(Overigens mag u zelf de school niet in. We vragen u daarom uw kind zelf naar binnen te laten gaan. 
Wij zorgen ervoor dat de kinderen direct in de hal opgevangen worden. ) 
 

 Ik ben te allen tijden te bereiken op het volgende telefoonnummer(s): 

……………………………………………………… of  

……………………………………………………………………………… naam en relatie eventueel ander 

contactpersoon 

Deze verklaring heb ik naar waarheid ingevuld. 

Naam: …………………………………………………….. 

Datum: …………………………………………………….. 

 

Handtekening …………………………………………………….. 



 
 

Bijlage: Cruciale beroepsgroepen specifiek voor COVID-19 

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden 

tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken 

van de opvang op school. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt: 

 Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen. 

 Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen 

en examens. 

 Openbaar vervoer. 

 Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, 

de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze 

industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld 

veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst. 

 Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera. 

 Vervoer van afval en vuilnis. 

 Kinderopvang. 

 Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van 

noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

 Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): 

o meldkamerprocessen 

o brandweerzorg 

o ambulance zorg 

o GHOR 

o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s 

 Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en 

toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades). 

 De reguliere cruciale processen zoals drinkwatervoorziening, gas- en elektra, het 

betalingsverkeer, defensie, de politie en de internet- en telefoonvoorziening. 

 

 

 


