Noodopvang ivm Coronacrisis ivm meivakantie van de scholen van 20 april tot 6 mei 2020

Meivakantie onderwijs in periode: 20 april tot 6 mei 2020
De noodopvang bij kinderopvang van Humankind en Kinderopvang Parkstad, incl. peuteropvang is
tijdens de meivakantie open.
Alle basisscholen in Brunssum zijn gesloten, evenals Compass (LVO).
Afgesproken is dat met de huidige omvang van de noodopvang in het onderwijs de reguliere
kinderopvang ook de kinderen uit de noodopvang onderwijs kan opvangen (onderwijs draagt de
kinderen wel over aan de kinderopvang).
Blijft gaan om noodopvang voor ouders met een vitaal beroep, danwel noodopvang voor een kind met
een zorgvraag (via Zorgteam noodopvang Brunssum).
Nieuwe verzoeken voor noodopvang zullen derhalve goed gescreend worden op vitale beroepen
ouders danwel zorgvragen rondom het kind.
Afspraken met ouders en overdracht van de kinderen:
A. Kinderen die nu al gebruik maken van de noodopvang (periode vóór de meivakantie):
1. Kinderen die nu al gebruik maken van de noodopvang, kunnen ook tijdens de meivakantie
gebruik maken van de noodopvang, die wordt verzorgd door de kinderopvang (voor
Brunssum: Humankind en Kinderopvang Parkstad).
 Noodopvang voor kinderen van basisscholen Opstap en Trampoline: bij Kinderopvang
Parkstad, gehuisvest in de brede school Centrum. Contactpersoon is Nikky BorjansWingelaar. Email: n.wingelaar@kinderopvangparkstad.nl
 Noodopvang voor kinderen van de andere basisscholen (Langeberg, Vlindertuin,
Caleidoscoop, Titus Brandsma, Meander en SBO Boemerang (Movare), St. Franciscus
(Innovo) en Benjamin: bij Kinderopvang Humankind, contactpersoon: Harald van der
Varst.
Aanmelding kan via het regiokantoor van Humankind regiolimburgzuid@humankind.nl
of tel. Nr. 045 – 5711254.
2. Hierbij geldt: Ouders van kinderen die een contract hebben met een kinderopvangaanbieder,
dienen de noodopvang ook met deze zelfde kinderopvangaanbieder te regelen.
3. Iedere school geeft aan de ouders die gebruik maken van de noodopvang dat deze vanaf 20
april wordt verzorgd door de kinderopvang en bij welke KOV-instantie/locatie zij terecht
kunnen. Ouders kunnen zelf contact opnemen met de betreffende kinderopvangorganisatie (zie
hierboven). Indien ouders al een contract hebben met een andere kinderopvangaanbieder
(zoals bv. Sjoepkar), dan dienen ze met deze kinderopvangorganisatie contact op te nemen.
4. Bij kinderen die van de noodopvang gebruik maken ivm ouders met vitaal beroep, is dit in
principe voldoende. De scholen spreken met ouders af dat zij zelf hun kind aanmelden bij de
kinderopvang. Scholen geven bij de kinderopvang aan om hoeveel kinderen het gaat.
5. Bij kinderen die van de noodopvang gebruik maken ivm zorgvraag, bespreekt de school met
ouders wie het kind overdraagt aan de kinderopvang: doet de ouder dit zelf of gaan zij ermee
akkoord dat de school het kind warm overdraagt. De school begeleidt dit proces goed. Dit om
te voorkomen dat de kinderopvang niet weet wat er speelt rondom een kind/gezin en niet
adequaat kan begeleiden/handelen.

6. Speciaal onderwijs: deze scholen zijn ook dicht. Hiervoor geldt hetzelfde: de kinderen kunnen
voor noodopvang gebruik maken van de kinderopvang.
 Kinderen die in Heerlen naar een school voor speciaal onderwijs van Movare gaan: deze
kinderen kunnen ook in Heerlen naar de kinderopvang. Dit regelt Movare i.o.m.
kinderopvang.
 Kinderen die in Heerlen naar een school voor speciaal onderwijs van Innvo gaan: formeel
zijn de scholen gesloten; in ieder geval voor kinderen uit categorie 1 (ouders met vitaal
beroep). Noodopvang voor deze kinderen is al geregeld met ouders en kinderopvang.
Voor kinderen met zorgvraag c.q. problematische thuissituatie zoekt de school samen met
zorgpartners en ouders naar een maatwerkoplossing. Voor enkele kinderen blijft er
waarschijnlijk toch een groep open.
B. Kinderen die nog geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang:
Voor kinderen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de noodopvang en dit wel tijdens de
meivakantie nodig hebben:
1. Bij nieuwe kinderen die van de noodopvang gebruik moeten maken ivm ouders met vitaal
beroep, die kunnen rechtstreeks naar de kinderopvang met hun vraag voor noodopvang. Zijn
zij al bekend bij een kinderopvangorganisatie, dan nemen ze hiermee zelf contact op. Indien
zij voor hun kind geen contract hebben met kinderopvang/gastouderopvang, dan kunnen zij
zich melden bij Humankind of Kinderopvang Parkstad. Zie contactgegevens hierboven.
Bij nieuwe kinderen die van de noodopvang gebruik moeten maken ivm zorgvraag, wordt dit via team
Jeugd van de gemeente Brunssum beoordeeld en, waar nodig, besproken met de kinderopvang en
andere partners. Algemeen nummer toegangsteam Jeugd: 045 - 5278430.
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