
Beste ouders en verzorgers,  
 
Wij hopen dat u een fijne zomer achter de rug heeft. Wij zijn Angela de Jong en Mirjam Bol, 
leerplichtambtenaren van de gemeente Uithoorn. Omdat het coronavirus vragen opwerpt over het 
leerrecht en de leerplicht van uw kind, informeren wij u via de nieuwsbrief van de school.  
 
Uw kind gaat weer naar school. We willen graag beginnen met een compliment aan u. In het 
afgelopen schooljaar hebben wij, in toch een uitzonderlijke periode, het contact en de samenwerking 
met ouders vaak als positief ervaren.  

Ook in het nieuwe schooljaar zal het coronavirus waarschijnlijk invloed blijven hebben op naar school 
gaan. Als dat nodig is, gaan we graag samen met u op zoek naar de best mogelijke manier om uw 
kind onderwijs te laten volgen. Dan gaat het om oplossingen die recht doen aan het belang en de 
wensen van u en vooral uw kind, maar die ook tegemoet komen aan de verplichting om onderwijs te 
volgen.  
 
Schooljaar 2020-2021 
Hieronder leest u hoe leerplicht rekening houdt met de invloed van de coronamaatregelen:  
 
Coronagerelateerde klachten 
Voor de komende periode geldt, net als anders, dat uw kind thuis blijft als zij of hij ziek is. Als er 
sprake is van coronaverschijnselen is dat zelfs verplicht. U meldt uw kind ziek bij school. 
 
Niet ziek, wel afwezig 
Als uw kind niet ziek is en toch afwezig is van school, zal de school dit melden bij ons als 
leerplichtambtenaren. Wij nemen dan contact met u op en kijken samen met u wat de beste 
oplossing is voor uw kind. Meestal lukt het om in gesprek met elkaar een goede uitkomst te bereiken 
en slechts in een enkel geval zijn wij genoodzaakt onze rol als handhaver ook te nemen. 
 
Vragen over het coronavirus 
In Uithoorn hebben we als leerplichtambtenaren voor de vakantie veel contact gehad met ouders, 
met de scholen en met de GGD. Ook dit schooljaar zijn wij beschikbaar voor vragen over het 
leerrecht en leerplicht. Veel vragen van ouders gaan over het coronavirus en de veiligheid en 
gezondheid van hun kind. Vragen over het coronavirus kunt u blijven stellen aan de 
jeugdverpleegkundige en de jeugdarts (T: 020-555 59 64).  

U kunt de meest actuele informatie altijd vinden op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
 
We wensen uw kind een leuke en gezonde start van het nieuwe schooljaar toe.  
 
Vriendelijke groeten,  
 
Angela de Jong, 06 2566 1344, angela.de.jong@duoplus.nl (werkdagen: ma, di en do).  
Mirjam Bol, 06 2566 1301, mirjam.bol@duoplus.nl (werkdagen: ma, do en vr). 
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