
 

Een bericht voor alle ouders van kinderen in Vlaardingen 
 

Vlaardingen, 2 april 2020 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit hadden we een maand geleden niet kunnen bedenken: alle scholen en de peuteropvang zijn gesloten. 
Alle kinderen zijn thuis. En ouders begeleiden hun kinderen thuis bij het (online) schoolwerk en/of bij het 
spelen en ontwikkelen. Wat een enorme verandering, om met elkaar de verspreiding van het coronavirus 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Allereerst willen we een compliment geven aan de leerkrachten en pedagogisch medewerkers! Voor de 
voortvarendheid waarmee het schoolwerk voor thuis wordt georganiseerd, voor de opvang voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep en voor alle manieren waarop zij contact houden met de kinderen en 
ouders. Zij missen de kinderen in de klas en in de groep! 
 
Daarnaast willen we een enorm compliment aan alle ouders geven voor de daadkracht en het geduld 
waarmee zij hun kind(eren) thuis begeleiden, helpen, geruststellen en ruimte en structuur bieden. We 
snappen heel goed dat dat soms niet meevalt.  
 
Alle organisaties voor onderwijs, opvang, ontwikkeling- en opvoedingsondersteuning, zorg, welzijn en 
gezondheid voor kinderen in Vlaardingen staan ouders bij met een luisterend oor, advies en concrete 
hulp. Zij kennen de weg bij alle organisaties in Vlaardingen en kunnen snel de juiste hulp organiseren.  
 

Advies voor ouders/verzorgers 
 
Weet je onvoldoende over het coronavirus? Begrijp je de maatregelen van de overheid niet? Ben jij 
en/of is je kind angstig en onzeker? Zorg dat je de juiste informatie hebt. Die vind je op de website van de 
Rijksoverheid. Houd je aan de maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM. Geef je 
kind(eren) duidelijke informatie over het coronavirus. Lees de tips over praten met kinderen via 

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/coronavirus-wat-vertel-je-je-kind/ Bekijk ook de video’s over 
dit onderwerp op de website https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/  
 
Lukt het jullie soms niet om alle schooltaken uit te voeren? Via school krijgen kinderen schoolwerk voor 
thuis. Het is belangrijk voor kinderen om te blijven oefenen! Als de scholen straks weer opengaan, is het 
fijn als kinderen geen enorme achterstand hebben opgelopen. De draad kan dan snel weer opgepakt 
worden.  
 
Bedenk dat het belangrijkste is om deze tijd met je gezin goed door te komen. Bespreek je zorgen met de 
leerkracht van je kind. Hij/zij kan advies geven hoe je een dag- en weekplanning kunt maken en hoe je 
hiermee kunt omgaan. Het is niet erg als dat op sommige dagen niet lukt. Zoek dan ontspanning in andere 
activiteiten die je samen kunt doen of ga naar buiten. Voor vragen en advies kun je ook contact opnemen 
met de gezinsspecialisten van Minters via 010 435 1022. 
 
Heeft je kind thuis geen beschikking over een computer of laptop of goede Wifi omdat je dit niet kunt 
betalen? Meld dit bij de leerkracht van je kind. Via de school kan een aanvraag voor een laptop of PC voor 
jullie worden ingediend bij Stichting Leergeld. Er zijn extra laptops beschikbaar gesteld! 

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/coronavirus-wat-vertel-je-je-kind/
https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/


 
 

 
Is jouw kind nog geen vier jaar en komen de muren af en toe op jullie af? Neem voor hulp en advies 
contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin, met de ouderconsulenten van Stichting Aanzet of met 
de sociaal professionals van het wijkteam. Zij geven advies hoe je deze tijd met je kind(eren) goed kunt 
doorkomen. Op de website www.opgroeieninvlaardingen.nl vind je leuke video’s en adviezen van 
professionals. Ga regelmatig naar buiten met je kind en blijf in contact met andere ouders. Steun elkaar!  
 
Is jouw gezin kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat er weinig geld is of omdat er spanningen zijn in het gezin? 
Misschien heb je al contact met een gezinsspecialist, het wijkteam of het jongerenwerk van Minters, met 
Stichting Aanzet of met Jeugdzorg? Bel regelmatig met jouw contactpersoon en bespreek je zorgen. Vraag 
om hulp als je je zorgen maakt om de veiligheid of gezondheid van jezelf of van je kind(eren). 
 

Aan alle ouders geven we het dringende advies  

 
Maak je je zorgen om de gezondheid of de veiligheid van je kind? Wacht niet af en vraag om hulp! 

 Bespreek je zorgen met de leerkracht van je kind; 
 Bel met de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang waar jouw kind naartoe gaat; 
 Bel naar het contactcentrum van het Centrum voor Jeugd en Gezin via 088 201 00 00;  
 Bel met de wijkteams Vlaardingen via 010 473 10 33; 
 Bel met een medewerker van Minters via 010 435 10 22 
 Bel met de ouderconsulenten van Stichting Aanzet via 010 232 21 11. 
 Kinderen kunnen gratis en anoniem chatten of bellen naar de Kindertelefoon via 0800 0432. Zij 

kunnen hun zorgen bespreken en krijgen, naast een luisterend oor, advies voor hulp.  
 
Al deze mensen en organisaties bieden een luisterend oor, geven advies, bedenken praktische 
oplossingen en/of schakelen hulp voor je in. Je bent niet alleen! 
 
Maak je je zorgen om de veiligheid van een kind in jouw omgeving?  
Elke situatie is anders. Denk goed na wat jij voor het kind of gezin kunt betekenen, maar kijk niet weg. 

 Let op de signalen zodat je beter weet wat er aan de hand is; 
 Praat met de ouder/verzorger zodat je meer weet over wat er aan de hand is;  
 Vraag of je kunt helpen; 
 Praat met het kind zodat je het kind kunt steunen en weet hoe het met hem of haar gaat; 
 Bel, ook als je twijfelt, met Veilig Thuis voor hulp en advies via 0800-2000 (gratis).  

 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om 
zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen. 
 
Namens alle besturen voor onderwijs en opvang, gemeente Vlaardingen, Stichting Aanzet, Minters, 
Centrum voor Jeugd en Gezin wensen we jou en je gezin een goede gezondheid en veel succes in de 
komende weken! 
 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  
Alleen samen kunnen we elkaar helpen en ondersteunen! 

 

http://www.opgroeieninvlaardingen.nl/

