Bijlage 2 bij brief aan raad d.d. 22 april

Onderwerp Onderwijs en kinderopvang

Algemeen
Alle kinderopvanglocaties en scholen zijn per 16 maart dicht tot in ieder geval 11 mei. Vanaf 11 mei
verandert de situatie als volgt:
-

De basisscholen gaan voor de helft open. De invulling hiervan is aan het onderwijs. Hierover
is contact tussen gemeente en onderwijs en zodra hierover meer bekend is, doen we hiervan
verslag. ..

-

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat volledig open. Dit betekent dat ook het
leerlingenvervoer voor deze groep weer wordt opgestart.

-

De kinderopvang gaat volledig open. Dat betekent dat alle kinderdagverblijven en alle
peuteropvanglocaties hun deuren openen.
De openstelling van de buitenschoolse opvang (BSO) wordt afgestemd op de openstelling van
het basisonderwijs.
Het speciaal onderwijs voor kinderen ouder dan 12 en het voortgezet onderwijs blijven nog
volledig gesloten. Wel wordt het VO opgeroepen zich voor te bereiden op de 1,5 meter
samenleving en mogelijke openstelling per 1 juni. Vo-scholen blijven online onderwijs
verzorgen.

-

Hiernaast geldt nog steeds dat er noodopvang geboden moet worden aan kinderen en leerlingen
van ouders met vitale beroepen waarvoor het essentieel is dat zij kunnen blijven werken. Ook wordt
er gekeken naar kinderen in kwetsbare gezinnen voor wie een uitzondering gemaakt moet worden
en kinderen met een medische indicatie voor wie verandering van het dagritme een grote impact
heeft. Er zijn nu in Haarlem in totaal circa 650 kinderen die gebruik maken van de noodopvang. De
verwachting is dat er na 11 mei een andere vraag naar noodopvang zal zijn.

Ontwikkelingen
•

Er is een FAQ- (Frequently Asked Questions) lijst, omdat er regelmatig vragen over de
mogelijkheid tot noodopvang, het gratis noodopvang regelen en dus de bekostiging ervan
door ouders en instellingen gesteld worden. Deze FAQ wordt regelmatig geactualiseerd. Zo
wordt de FAQ nu aangepast aan de nieuwe maatregelen vanaf 11 mei.

•

Een brede loketfunctie voor de noodopvang van kinderen is opgezet, met een front- en een
backoffice. Alle vragen komen via noodopvangkinderen@haarlem.nl centraal binnen en
worden door 3 medewerkers met achtergronden in jeugdhulp, kinderopvang en onderwijs
behandeld. Zo nodig worden vragen met een beleidsmatig karakter doorgestuurd naar de
backoffice, zodat hierover afstemming kan plaatsvinden en waar nodig standpunten op
kunnen worden ingenomen.
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•

•

•

•
•

•

Op 2 april is een mail uitgegaan naar alle schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in
Haarlem. Hiermee wordt opnieuw geïnventariseerd hoeveel kinderen er opgevangen worden
in ieder van de drie categorieën, maar ook waar men bij de opvang en het afstandsonderwijs
tegenaan loopt. Ook wordt gevraagd hoe men dit oplost en of men hierbij ondersteuning
kan gebruiken.
Op 23 april vindt het derde afstemmingsoverleg tussen (een deel van) het po, kinderopvang
en de gemeente plaats. Daar zal onder meer gesproken worden over de meivakantie en over
de besluiten die het kabinet op 21 april bekend heeft gemaakt voor de periode na 28 april.
Ook vindt er veelvuldig afstemming en samenwerking tussen gemeente, CJG,
samenwerkingsverbanden po en vo, onderwijs en kinderopvang plaats om gezamenlijk de
kinderen zo goed mogelijk op te kunnen vangen en te begeleiden in deze voor hen ook best
spannende tijd.
Er is nacht-, avond-, of weekendopvang voorbereid door de kinderopvangorganisaties Op
Stoom en Hero.
Noodopvang vindt in principe plaats met gesloten beurs. Echter, wanneer van de
kinderopvang meer of andere diensten dan regulier worden gevraagd, kan het zijn dat de
kosten hiervoor bij de gemeente komen te liggen. Hoewel we hiermee rekening moeten
houden, is dit tot op heden nog niet voorgekomen.
De gemeente, het onderwijs en de kinderopvangorganisaties overleggen op dit moment
over de noodopvang in de meivakantie van de kinderen die nu al op de verschillende locaties
worden opgevangen. Zoals het er nu uit ziet, is voor alle kinderen die echt opgevangen
moeten worden in de meivakantie, noodopvang geregeld..
Leerlingenvervoer is voor de meivakantie, voor de leerlingen die hiervan gebruik maken,
geregeld.

Overzicht per type organisatie

Peuterspeelzaal
Er is 1 peuterspeelzaal van Haarlem Effect open. Dat is peuterspeelschool de Lieverdjes. Dagen
kunnen uitgebreid worden bij meer vraag. Momenteel zijn er 5-7 kinderen. Dit zou kunnen groeien
tot 12. Er is voor deze locatie gekozen omdat hier de meeste kinderen vandaan komen. De vaste
pedagogisch medewerker wordt aangevuld met een pedagogisch medewerker van de andere locatie
waar kinderen van opgevangen worden (Egelantier). Bij een toenemende vraag is het mogelijk om
meer locaties te openen. Ouders die nog geen kinderen bij Haarlem Effect op een peuterspeelzaal
hebben zouden ook een beroep kunnen doen op deze opvang.
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Kinderopvang
Inmiddels zijn er nu 18 noodopvanglocaties kinderopvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse
noodopvang) open. Met de noodopvang in het onderwijs erbij worden in totaal zo’n 650 kinderen
opgevangen. Deze liggen verspreid over de stad. In het persbericht van Hero en op hun website
heeft Hero ook aangegeven dat ouders die geen relatie met kdv en/of bso hebben, maar wel naar
opvangmogelijkheden zoeken, contact met hen kunnen opnemen. In overleg wordt een passende
opvangvorm gevonden. Dit geldt overigens ook voor OpStoom.
De Wollewei is open en is sinds alle maatregelen gestart met slechts twee groepjes, Ze zien wel groei.
Ze hebben voorlopig genoeg medewerkers. Alleen wordt een deel van de medewerkers ook wel weg
getrokken om in te zetten bij het wonen. De samenwerking met school voor extra inzet (Van
Voorthuijsen) en met het CJG verloopt goed. Daarnaast zijn ze heel druk met contact onderhouden
met gezinnen, zeer alert op crisis.
Ook het Duinhuis vangt momenteel een klein groepje kinderen op. Het Duinhuis is vanaf het begin
van deze periode vrij streng in de selectie geweest, maar zullen wanneer alles langer gaat duren
meer moeten gaan bieden om crisis te voorkomen. Ze hebben genoeg personeel, hoewel ook daar
wel veel mensen ondersteuning bieden bij het wonen nu dagbestedingsactiviteiten zijn stopgezet. Er
is veel contact met gezinnen, alle kinderen zijn in beeld. Voor de kinderen die thuis zitten zijn
ontwikkelingsmappen gemaakt (vergelijk thuisonderwijs). Maar het is wel erg zwaar voor ouders,
zeker nu het logeren niet mogelijk is.

Onderwijs
In het Voortgezet Onderwijs doen ouders tot nu toe nauwelijks tot geen beroep op noodopvang.
Veel personeel is gewoon fysiek op school aanwezig om afstandsonderwijs te geven en zo nodig
opvang te organiseren.
In het basisonderwijs wordt ook noodopvang gerealiseerd. Vooralsnog kunnen zij de vraag van
noodopvang aan, het gaat om geen of kleine aantallen kinderen. De noodopvang kan op school
plaatsvinden, of in opdracht van de school door een kinderopvangorganisatie. Scholen hebben goed
zicht op de kwetsbare gezinnen en zijn – indien nodig - hierover in overleg met het CJG, Veilig Thuis
of andere hulpverleners. School neemt bij kwetsbare kinderen het initiatief om in gesprek met
ouders te kijken naar mogelijke noodopvang door school. Ook is met het CJG afgesproken dat zij in
overleg met school kwetsbare kinderen op de noodopvang op school kunnen plaatsen. Het onderwijs
op afstand is goed op gang gekomen. Er komen wel meer signalen van scholen dat er met sommige
leerlingen minder contact is. Er zijn hierover tussen het CJG, leerplicht en school afspraken gemaakt,
die deze week verder uitgewerkt worden om met deze leerlingen in contact te komen.

Leerplein
Alle medewerkers van het Leerplein werken zoveel mogelijk thuis. Dit betekent dat de
verzuimspreekuren die normaal gesproken op scholen plaatsvinden, niet doorgaan. Ook Multi
Disciplinaire Overleggen en Zorg Advies Teams zijn er op dit moment niet. Met de sluiting van de
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scholen komen er geen nieuwe verzuimers en uitvallers bij. Een deel van de afspraken die
leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders met jongeren hadden is omgezet naar telefonisch
overleg. Bij zorg van de school over het volgen van het afstandsonderwijs kunnen scholen, nemen
scholen eerst zelf contact met de leerling en/of ouders op. Als het niet lukt om contact te leggen
en/of afspraken over het volgen van afstandsonderwijs te maken, dan wordt aan de
leerplichtambtenaar gevraagd om contact op te nemen met ouders en leerling om deze leerling toch
te laten deelnemen aan dit onderwijs.

Jongerenwerk
Het jongerenwerk in Haarlem is zich momenteel opnieuw aan het uitvinden. De activiteiten die
plaats vonden in de jongerencentra kunnen door de maatregelen niet doorgaan. Het ambulante
jongerenwerk vindt nog steeds plaats en wordt momenteel wat uitgebreid. Dit ook in overleg met
handhaving over de plekken waar nog steeds grote groepen jongeren te vinden zijn. Maar
jongerenwerkers kunnen de jongeren die zij op straat aanspreken lastiger verwijzen naar aanbod /
activiteiten. Er wordt door de verschillende partijen wel goed samengewerkt en zij zijn ook creatief in
het bedenken van alternatieven. Zo worden er verschillende jongeren ingezet als vrijwilliger bij bv.
boodschappendiensten / maken van mondkapjes / bloemetjes uitdelen aan oudere wijkbewoners
e.d.
Volgende week is er de viering van Ramadan. Normaal gesproken zijn er dan extra activiteiten in
centra voor jongeren die ‘s avonds nog op straat zijn. Deze activiteiten zijn er niet maar er zal wel
extra ambulant jongerenwerk worden ingezet.

Opvang zwerfjongeren
In Spaarnezicht gaat het goed, ook in deze periode. Er is een redelijk ontspannen sfeer en er zijn geen
jongeren ziek. Best een compliment waard omdat deze jongeren veelal gebaat zijn bij een vaste
structuur. Er melden zich ook nu jongeren bij de Brede Centrale Toegang voor een plek omdat ze
dak-en thuisloos zijn geworden. Deze worden direct gekoppeld aan een CJG-coach. Bij de jongeren
die zich nu hebben gemeld waren er nog mogelijkheden in hun eigen netwerk en hoefden dus niet
opgevangen te worden in hotels. Er speelt 1 casus rond een jongere die dreigt uit zijn huis gezet te
worden. Hij geeft veel feestjes en overtreedt hiermee de regels in de noodverordening rond Corona.
Hij heeft al vele bezoekjes gehad van politie en gesprekken met begeleiders /
woningbouwcorporatie. We proberen de uitzetting nog te voorkomen maar hij lijkt zich niet aan te
willen passen.

Jeugdhulpaanbieders
Deze week wordt weer een brief gestuurd naar de jeugdhulpaanbieders met meer duidelijkheid over
de uitvoering van de laatste verduidelijking van de richtlijnen van uit het rijk voor de corona-periode.
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Sport
Op 21 april heeft het kabinet het volgende besloten over sport:
-

Kinderen tot 12 jaar mogen weer onbeperkt sporten, waarbij de 1,5 meter afstand niet in
acht genomen hoeft te worden. Het is niet toegestaan om wedstrijden te spelen.

-

Kinderen van 12-18 jaar mogen wel sporten, maar hierbij moet wel de 1,5 meter afstand in
acht genomen worden. Ook hier is het niet toegestaan om wedstrijden te spelen.

-

Het is ouders verboden om ‘langs de lijn’ aanwezig te zijn bij het sporten van hun kinderen.

-

Vanuit het kabinet is opgeroepen om ook kinderen die niet lid zijn van een vereniging, te
laten sporten. Verenigingen moeten kijken hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden.

-

Deze nieuwe richtlijnen worden met de sportverenigingen en SRO verder besproken.
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