
 
Emmen, 13 januari 2021 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Openbaar Onderwijs Emmen 
 

betreft: informatie over corona maatregelen binnen OOE 
 
 
Op dinsdag 12 januari heeft het kabinet aangegeven de lockdown te verlengen tot en met dinsdag 9 
februari. Voor de basisscholen wordt gekeken of deze maandag 25 januari weer open kunnen. Dit is 
afhankelijk van de onderzoeken die op dit moment plaatsvinden naar de Britse variant van het virus. 
Mocht het zo zijn dat de basisscholen op een verantwoorde en veilige wijze eerder dan 9 februari 
open kunnen, dan zullen we u daar uiteraard over informeren. 
 
We zullen de komende weken verder werken, zoals er de afgelopen periode is gewerkt.  
Hieronder herhalen we de afspraken die we hebben gemaakt. We vragen extra aandacht voor het 
stukje over de opvang. 
 
 
Devices 
Veel ouders hebben al van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een device van school te lenen. 
Mocht u thuis nog behoefte hebben aan een extra device, dan kunt u daarvoor contact opnemen 
met school.  
U tekent een overeenkomst en er worden drie foto’s gemaakt van het device.  
Als de lockdown is afgelopen, dan kunt u het Chromebook weer op school inleveren en zal het 
worden gecheckt aan de hand van de eerder gemaakte foto’s.  
De school zal u hier verder over informeren.  
U kunt op dit moment alleen van deze regeling gebruik maken als er nog voldoende devices aanwezig 
zijn op school. 
 
Opvang 
Scholen bieden noodopvang aan leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Daarnaast biedt de 
school ook opvang aan kwetsbare leerlingen. Alleen de school bepaalt wie hiervoor in aanmerking 
komt. Naast het online lesgeven geeft de opvang heel veel druk bij het personeel van school. We 
willen u als ouder dan ook met klem verzoeken om alleen in uiterste gevallen gebruik te maken van 
de noodopvang. 
 
De persconferentie heeft ons niet het bericht gegeven waar we op hadden gehoopt. Alleen samen 
krijgen we Corona onder controle! Als we ons aan de regels houden, dan is hopelijk het einde van de 
crisis snel in zicht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. Y.J. (Yvonne) Boxem-Klein 
algemeen directeur 
Openbaar Onderwijs Emmen 
 
 
 


