
Goedenavond,  
 

In de deze mail leest u meer over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus die betrekking 
hebben op het onderwijs in Almere 

 
Kinderopvangtoeslag na 4de verjaardag kind 
Een kind die enkele weken voor of tijdens de zomervakantie 4 jaar wordt, kan gewoon gebruik blijven 
maken van de kinderopvangregeling. Ouders hebben ook in deze periode (totdat het kind naar 
school gaat) recht op kinderopvangtoeslag. Ook de belastingdienst houdt rekening met een 
verlenging in deze periode.  
De kinderopvang stuurt zoals gebruikelijke een factuur naar de ouders en ouders ontvangen 
kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 
 
Extraatje voor kinderen in een kwetsbare situatie 
De Augeo Foundation en de Stichting Vergeten Kind hebben een sympathiek initiatief opgepakt om 
kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties (en gebruik maken van de noodopvang) een hart onder 
de riem te steken in de vorm van een bol.com voucher ter waarde van 50 euro per kind. Deze 
voucher mag door de kinderen vrij besteed worden aan bijvoorbeeld speelgoed of  boeken. 
 
Scholen kunnen hier ook kinderen voor aanmelden. Denk bijvoorbeeld aan interne begeleiders op 
basisscholen of zorg coördinatoren in het voortgezet onderwijs. Doordat zij een beter beeld hebben 
van de thuissituatie van leerlingen kunnen zij voor de kinderen die dit extraatje goed kunnen 
gebruiken een aanvraag indienen bij het fonds.  Meer informatie: 
https://samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl/ 
 
Devices  
Nu de scholen weer deels opengegaan zijn, hebben de schoolbesturen bij de gemeente aangegeven 
geen behoefte meer te hebben aan laptops of aan de computers die via de gemeente beschikbaar 
worden gesteld. 
Desondanks heeft de minister opnieuw geld beschikbaar gesteld om thuis onderwijs mogelijk te 
maken: https://www.sivon.nl/actueel/opnieuw-extra-geld-voor-laptops-en-tablets-voor-onderwijs-
op-afstand/ 
 
Protocol opstart basisonderwijs 
Als één van de eerste versoepelingsmaatregelen voor de intelligente lockdown zijn op 11 mei de 
basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) geopend. De nadruk 
ligt nu op de basisscholen. Uitgangspunt is de 1,5-meter-richtlijn van het RIVM. Ouders zullen bij het 
brengen en halen van hun kinderen 1,5 meter in acht moeten kunnen nemen ten opzichte van 
andere ouders, onderwijzers, kinderen en omwonenden. Daarvoor is het in de bijlage opgenomen 
protocol opgesteld. 
 
Vandaag is ook de uitvraag naar de aantallen noodopvang inmiddels weer uitgezet.  
Tenslotte zenden wij u nog twee bijlagen, een informatiebericht van Veilig Thuis Flevoland mbt 
kindermishandeling en een handig factsheet over het laten testen van medewerkers in het onderwijs 
en kinderopvang. Op deze poster staat informatie over het testen op corona van medewerkers in 
(speciaal) basisonderwijs en kinderopvang.  (Uitgegeven door het ministerie van VWS) 
 
Hartelijke groet, 
 
Bram Ronnes 
Afdelingsmanager Onderwijs, Sport en Cultuur 
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Bijlage Veilig Thuis 
 
Op verzoek van  Veilig Thuis Flevoland ter informatie het onderstaande bericht: 
Zoals u wellicht heeft gehoord kunnen kinderen en jongeren door de coronacrisis helaas minder of 
niet naar school. Dit noodgedwongen sociale isolement maakt kwetsbare kinderen, jongeren en 
gezinnen minder zichtbaar. Hierdoor lopen zij meer gevaar en is het risico dat het misgaat een stuk 
groter.  
Dit kunnen en willen wij niet laten gebeuren. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten waar ze 
terecht kunnen. Ook is het belangrijk dat u als familielid, hulpverlener, leraar of vriend, weet wat u 
kunt doen.  

Want niets doen is geen optie!  

Samen kunnen we een kind helpen  
Team-Kim heeft twee video’s gemaakt met bruikbare tips voor kinderen en jongeren in nood. Wij 
willen in deze moeilijke tijd kinderen een hart onder de riem steken. Ook is er een video gemaakt 
met concrete tips voor professionals en andere betrokkene. De tips in de filmpjes worden gegeven 
door ervaringsdeskundige jongeren van Team-Kim, die zelf te maken hebben gehad met een vorm 
van kindermishandeling.  

Check de video om te horen wat u kunt doen! En deel ‘m binnen uw netwerk, zodat we samen 
zoveel mogelijk mensen bereiken!  

https://vimeo.com/409240633 ( Voor kinderen en jongeren ) 
https://vimeo.com/409234045 ( Voor professionals en omgeving ) 
 

Gebruik de hashtags #samentegenkindermishandeling #teamkim #wedoenhetsamen 
#maakkindermishandelingbespreekbaar #doeslief #taboedoorbreken  

Wie zijn wij?  
Team-Kim bestaat uit een groep ervaringsdeskundige jongeren die voorlichting geven over 
kindermishandeling door hun eigen verhaal met kinderen, jongeren en professionals te delen. De 
voorlichting wordt onder andere gegeven op scholen, aan aandachtfunctionarissen en 
zorgprofessionals.  

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te 
maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Dat is gemiddeld één kind per klas. 
Mishandeling meemaken is verschrikkelijk, maar het feit dat niemand ingrijpt, is voor veel kinderen 
en jongeren vaak net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. Daarom is het essentieel dat zij niet alleen 
met professionals, maar ook met hun omgeving hierover kunnen praten.  

Vragen? 
Neem contact met ons op: info@team-kim.nl  
Graag vertellen wij meer over ons voorlichtingspakket voor scholen en professionals.  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/team-kim/  
Facebook: https://www.facebook.com/StichtingStopKindermishandeling/  
Twitter: @1Team_KIM 
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Protocol opstart basisonderwijs 
 
Als één van de eerste versoepelingsmaatregelen voor de intelligente lockdown zijn op 11 mei de 
basisscholen, de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang weer (deels) geopend. De nadruk 
ligt nu op de basisscholen. Uitgangspunt is de 1,5-meter-richtlijn van het RIVM. Ouders zullen bij het 
brengen en halen van hun kinderen 1,5 meter in acht moeten kunnen nemen ten opzichte van 
andere ouders, onderwijzers, kinderen en omwonenden. Daarnaast is in het Protocol opstart 
basisonderwijs (zie https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/ ) bepaald 
dat ouders niet in de school of op het schoolplein mogen komen.  
 
Digitaal overleg verkeersmaatregelen opstart basisonderwijs 
Hierover is op 7 mei een digitaal overleg geweest in een landelijke denktank georganiseerd vanuit de 
overheid specifiek over verkeersmaatregelen rond het opstarten basisonderwijs. Al sinds 21 april was 
bekend dat de basisscholen op 11 mei weer op kunnen starten, maar lang was nog niet helder welke 
maatregelen dit moet of kan omvatten. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, 
waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs. Dit heeft als voordeel dat het makkelijker is 
de 1,5 meter-richtlijn van het RIVM te volgen, maar we willen met elkaar dat de basisscholen zich 
gaan voorbereiden op meer aanwezigheid. Deze protocollen nu zijn specifiek nu voor de 
basisscholen, daarna volgt de rest met een eigen protocol. 
 
Documenten van dit overleg zijn te vinden op: 
https://www.fietsberaad.nl/getmedia/39edc917-c00b-4f64-bfc1-6d4503ca2e9a/Notitie-
Verkeersmaatregelen-rond-opstarten-basisonderwijs-11-mei-2020.pdf.aspx?ext=.pdf 
  
Er is daarnaast een communicatie toolkit gemaakt voor posters en social media: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/posters-verantwoord-naar-
school 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/gebruik-toolkit-verantwoord-
naar-school 
   
Schoolstraat 
In dit overleg komt het belang van experimenten met de schoolstraat naar voren. Omdat de 
schoolbezetting nu 50% is valt dit gemakkelijker te realiseren, als het drukker wordt met meer 
bezetting wordt die uitdaging groter. Daarnaast kan het als basis dienen voor het stapsgewijs 
vrijgeven van meer winkelgebieden en restaurants door het principe van de schoolstraat ook in een 
later stadium te benutten vanuit de andere protocollen. 
 
Omdat ouders niet op het schoolplein mogen komen wordt de druk op de openbare ruimte groter. 
Het creëren van meer wachtruimte tijdens halen en brengen of looproutes op schoolplein en van en 
naar school is hierbij zinvol. Aanbeveling vanuit dat overleg is om zoveel mogelijk met de fiets of te 
voet naar school te komen en per school een plan te maken omdat de situatie per school verschillend 
is. 
 
Monitoring en ontwikkeling 
Vanuit het digitale overleg kwam ook de vraag of de gemeente input wil leveren in het monitoren 
hoe het zich verder ontwikkeld.  Dat kunnen we ook bij de scholen ophalen en afstemmen. Dit dient 
dan weer als input voor hopelijk verdere versoepeling. 
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