Aan: VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOB, CNV, FVoV, Ouders en Onderwijs, LAKS, Ingrado, Lesco
27 maart
Beste bestuurders,
Hierbij een vierde bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs. Bij
dit bulletin treft u ook een brief aan de scholen aan, welke meer informatie biedt over de uitvoering
van het besluit dat er dit jaar geen centrale examens worden georganiseerd.
Een Corona-onderwijsbulletin
Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen. U kunt deze mail gebruiken
om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar de Q&A’s op de site
van de Rijksoverheid.
Dinsdag meer bekend over maatregelen aanpak Coronacrisis
Vooraf: zoals gecommuniceerd door het kabinet wordt dinsdag integraal besloten over het
maatregelenpakket dat nu geldt bij de bestrijding van de Coronacrisis. Dit betekent dat ook over
de maatregelen die nu geld in het onderwijs dinsdag wordt besloten. Dinsdagavond zullen wij u –
naast de andere gebruikelijke communicatiekanalen - met een bulletin hierover informeren.
In het
•
•
•

vervolg van dit vierde bulletin vindt u informatie over:
De uitwerking van het besluit geen centrale examens te organiseren in 2020.
Noodopvang en compensatie voor ouders
Vragen met betrekking tot verzuim

Examens
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het besluit dit jaar geen centrale
eindexamens te organiseren. Daar zijn naast OCW, alle partners uit de examenketen bij
betrokken. Dat er geen centrale eindexamens worden georganiseerd heeft uiteraard grote impact
op leerlingen en op scholen, die zich de komende maanden heel anders hadden voorgesteld.
De aankondiging dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar en dat het diploma wordt
gebaseerd op de resultaten van het schoolexamen roept veel vragen op over de verdere
uitwerking. Met bijgaande brief en het bijbehorende servicedocument (zie bijlagen) ontvangen
scholen op onderdelen nadere informatie. Er volgt zo snel mogelijk een nieuwe slaag-zakregeling.
Noordopvang en compensatie voor ouders
In de kamerbrief van 25 maart is door het ministerie van Sociale Zaken nader uiteengezet hoe de
noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen nu is vormgegeven. Tevens wordt in deze
brief nader ingegaan op de compensatie voor alle overige ouders – die wel een eigen bijdrage vor
de kinderopvang betalen maar deze nu noodgedwongen niet gebruiken.
Zie bijgevoegd ook enkele Q&A’s met betrekking tot de noodopvang en onderwijs.
Verzuim
Bij OCW komen verschillende vragen binnen met betrekking tot het melden van schoolverzuim
door scholen aan gemeenten (leerplichtambtenaren). Hieronder zijn een aantal van deze
veelvoorkomende vragen beantwoord.
Zie bijgevoegde Q&A, voor vragen en antwoorden rond verzuim.
Overig
Er komen bij u vast heel veel vragen binnen. Wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te
bundelen en beschikbaar te stellen via Q&A’s op rijksoverheid.nl.
De aanpak van deze crisis vraagt ook van OCW veel werk en soms improvisatie. Schroom niet om
ons te benaderen bij vragen, of voor feedback. Dat kan via de bekende contactpersonen en
kanalen.

