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 Collega’s, 

Het zijn bijzondere tijden die meer dan ooit een beroep doen op onze inzet en onze (communicatieve) vaardigheden. 

 

Naar aanleiding van de zorgen die door scholen en kinderopvang zijn geuit vragen wij jullie aandacht voor de kinderen 

waarvan de veiligheid nu in gevaar komt. De Gemeente Rotterdam, de kinderopvang en het onderwijs bereiden zich voor op 

een situatie waarbij we voor deze kinderen opvang moeten regelen. Het is daarvoor nodig zicht te krijgen op het aantal 

plaatsen dat we minimaal moeten realiseren. Jullie medewerking aan deze eerste inventarisatie is daarom dringend 

gewenst. Het gaat alleen om het aantal kinderen en hun leeftijd.  

 

Gisteren zijn de medewerkers van PPO Rotterdam begonnen met een eerste inventarisatie. In de communicatie is dat niet 

overal goed gegaan, maar gelukkig is een ieder zich er van bewust dat iedereen wil dat het met deze kinderen goed gaat.  

Naast de kinderen waarvan ingeschat wordt dat zij door de huidige situatie gevaar lopen zijn er ook kinderen waar de 

school geen contact mee kan krijgen. We verzoeken jullie deze kinderen zelf te melden bij je leerplicht ambtenaar. Vanuit 

leerplicht zal er dan (niet handhavend, maar uit zorg) contact worden gezocht. 

 

Tenslotte, op het besluit dat alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep naar school mogen vragen wij jullie een 

uitzondering te maken; namelijk om bij schrijnende situaties er voor te kiezen het kind wel naar school te laten komen. Wij 

vragen jullie hier een goede afweging in te maken en eventueel af te stemmen met de kinderopvang en de betrokken 

hulpverlening. 

 

Het zijn bijzondere tijden, tijden die bijzondere dingen mogelijk maken. 
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