
 
 

 

Afwegingskader Trinamiek 

De basisscholen blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. De druk op de 

noodopvang, die scholen organiseren voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van ouders met 

cruciale beroepen, neemt toe. Eén van de oorzaken is dat nu veel meer leerlingen dan in de eerste 

lockdown gebruik maken van de noodopvang. Daarnaast neemt het aantal leerlingen toe doordat de 

lockdown langer duurt. Door de toename van het aantal leerlingen in de noodopvang komt de 

kwaliteit van het onderwijs onder druk. 

Hoewel er vanuit Trinamiek veel begrip is voor alle uitdagingen waar ouders mee te maken krijgen, 

kunnen we scholen niet aan het onmogelijke houden. Daarom is een afwegingskader gemaakt. Hierin 

wordt duidelijk welke keuzes onze scholen mogen maken ten aanzien van de noodopvang wanneer 

deze onder te grote druk komt te staan; welke ouders mogen hier gebruik van maken en welke niet? 

Noodopvang is geen onderwijs 

Trinamiek benadrukt dat de noodopvang geen onderwijs is, maar ervoor zorgt dat ouders met een 

cruciaal beroep hun werk kunnen uitoefenen en leerlingen in een kwetsbare positie extra worden 

ondersteund. We proberen de tijd natuurlijk wel zo zinvol mogelijk in te vullen. Naast het opvangen 

van leerlingen geven leerkrachten digitaal afstandsonderwijs aan leerlingen binnen en buiten de 

noodopvang. Onze leerkrachten hebben dus momenteel een dubbele taak. De mogelijkheden om 

leerlingen in de noodopvang op te vangen zijn daardoor beperkt. 

Afwegingskader noodopvang 

De noodopvang is voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal 

beroep hebben, of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft. Het maken van de juiste 

keuzes blijft maatwerk; de school bepaalt welke kinderen als kwetsbaar worden gezien. 

Als een van de ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van 

de kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunnen deze ouders de school verzoeken om 

noodopvang. De school zal doen wat mogelijk is. De noodopvang van kinderen waarvan slechts één 

ouder een cruciaal beroep heeft, mag echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van 

de noodopvang van kwetsbare kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep 

hebben. 

Als een Trinamiekschool constateert dat bovenstaande wél het geval is, mag de school per 19 januari 

2021 aan ouders, waarvan er één een cruciaal beroep heeft, aangeven dat noodopvang helaas 

(deels) niet meer realiseerbaar is. Deze afweging maken zij zorgvuldig op basis van de reden voor 

noodopvang en de beschikbare capaciteit. 

Alternatieven voor noodopvang 

We zien dat ouders verschillende alternatieven vinden voor de noodopvang. We vragen ouders om 

te kijken naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk. Kunnen uw kinderen misschien bij 

klasgenootjes aansluiten voor thuisonderwijs? Zijn er familieleden, buren of studenten in de 

omgeving die mogelijk kunnen bijspringen? Kunt u verlof krijgen van uw werkgever of thuiswerken? 

Of heeft u maar een gedeelte van de dag noodopvang nodig? 

 

 



 
 

 

 

Samen 

We begrijpen dat de huidige lockdown veel van kinderen en ouders vraagt. Tegelijkertijd vraagt deze 

lockdown ook veel van de medewerkers van Trinamiek. We hebben elkaar nodig om het vol te 

houden in het belang van de kinderen. We vragen u daarom om uw medewerking en tegelijkertijd 

zijn we er voor u als het echt niet gaat.  

We begrijpen ook dat het beperken van de mogelijkheden voor noodopvang leidt tot emoties. We 

verzoeken u om deze emoties op een respectvolle manier te uiten bij de leerkracht of directeur.  

Houd moed en houd vol, het vaccineren is begonnen en samen komen we door deze periode heen. 


