Update voor ouders kinderopvang
Onderwerp: Kinderopvang vanaf maandag 8 februari weer open
Beste ouders en/of verzorgers,
Het kabinet heeft afgelopen zondag bekend gemaakt dat het verantwoord is dat de kinderdagopvang
vanaf 8 februari weer volledig opengaat. Dinsdagavond is bovenstaande toegelicht tijdens de
persconferentie. En wat een fijn bericht, vooral ook voor de kinderen en voor jullie als
(thuiswerkende) ouders, dat wij onze kinderdagopvang (0 - 4 jaar) vanaf maandag 8 februari
aanstaande weer mogen openen. Wij hebben de kinderen gemist en kijken er naar uit om hen weer
te mogen begroeten.

De BSO’s blijven gesloten
De BSO blijft vooralsnog gesloten tot een nader te vernemen datum. De noodopvang zoals reeds
georganiseerd blijft van kracht.

Compensatieregeling
De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te
blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die
manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en
worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de
mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming
voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode.
•

Op 8 februari gaat de kinderdagopvang weer open. De tegemoetkoming die ouders krijgen
voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang, zal worden berekend over de
periode 16 december tot 8 februari.

•

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de
buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens
de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele
periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over
de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming volgt.

Maatregelen
Het OMT heeft aanvullende maatregelen voor de kinderopvang en scholen geadviseerd die zijn
opgenomen in een, door RIVM opgesteld, Generiek Kader. Het Generiek Kader bevat extra
handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Door het RIVM is onder andere het
bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid aangescherpt. De maatregelen die hierin voor
volwassenen gelden, gelden nu ook voor kinderen.
Echter, zo kort na de persconferentie is nog niet helemaal duidelijk welke richtlijnen en protocollen
er gaan gelden bij de heropening. Zodra we alle benodigde informatie hebben, brengen wij jullie hier
zo snel mogelijk van op de hoogte. Samenwerken met elkaar blijft belangrijk om het virus tegen te
gaan.
Ook tijdens deze verlenging willen we u vragen daarom het gebruik van noodopvang te blijven
beperken tot die momenten dat het écht niet anders kan.

Met vriendelijke groet,
Anke van der Bor
Directeur Kinderopvang

