
 

 
 
 
Noodopvang op scholen en kinderopvang tijdens de coronacrisis 
 
Hieronder treft u de informatie aan die voor ouders met kinderen van belang is, lees deze eerst door.  
Voor spoed, als u acute problemen heeft om uw kinderen op te vangen omdat u werkt in de zorg of in 
een ander cruciaal beroep, kunt u de bellen met de noodopvanglocatie van  Peel en Maas: 
 
Stichting Kinderopvang Meijel (SKM)  
Telefoon overdag: 077-4664560. Buiten kantoortijden belt u met noodnummer: 06-26961972 
SKM is gelegen aan de Kurversweg 4, 5768 RS in Meijel. 
 
Lees als u meer tijd heeft eerst de onderstaande informatie 
 
De crisis maatregelen betekenen voor SKM dat per 16 maart:  
 
1. De kinderopvang per direct sluit, tot nadere order. 
2. Alleen voor kinderen waarvan ouders/verzorgers die beiden werkzaam in de cruciale/vitale 
sectoren* opvang biedt zoals gebruikelijk indien noodzakelijk. 
Dus KDV overdag, BSO voorschool, tijdens lunch en in de middag en dat we deze groep 
kinderen dan ook gewoon ophalen bij de scholen in Meijel, Neerkant. Grashoek en Helenaveen. 
3. Bijeenkomsten op de opvang, oudergesprekken etc. worden waar mogelijk uitgesteld dan 
wel op afstand (telefonisch of digitaal) gevoerd.  
 
Wat zijn cruciale beroepen? 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
 
Noodopvang voor primair onderwijs en speciaal onderwijs 
 
De basisscholen in heel Nederland zijn gesloten en de kinderen gaan dus niet naar school. Het 
uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Mocht het 
niet lukken om in dit geval zelf opvang te regelen, dan kan er een beroep worden gedaan op de 
school. Dit regelen deze ouders en de school waar het kind normaal naar toe gaat met elkaar. 
 
Opvang tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
 
Als ouders met een cruciaal beroep niet zelf opvang kunnen regelen dan kunnen zij gebruik maken 
van de noodopvang. Hebben de kinderen hoestklachten of koorts dan kunnen de kinderen niet naar 
de noodopvang of moeten zij worden opgehaald van de noodopvang. 
 
Ouders met schoolgaande kinderen kunnen tijdens schooltijd terecht bij de eigen school en zo nodig 
voor de voor- en naschoolse opvang een beroep doen op SKM. 
Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die eerder al opvang hadden, maar ook ouders die nog 
geen opvang afnemen bij SKM kunnen een beroep doen op deze noodopvang.  
 
Opvang ‘s avonds, ‘s nacht en/of in het weekend? 
 
Werkt u in een cruciaal beroep dan is het mogelijk om voor opvang buiten kantoortijden een beroep te 
doen op de noodopvang. Indien het u zelf niet (meer) lukt om voor de avond en/of nacht en/of 
weekend opvang te regelen, dan is hiervoor in Peel en Maas de kinderopvang van Stichting 
Kinderopvang Meijel (SKM) in Meijel geopend.  
Deze is gelegen aan de Kurversweg 4, 5768 RS in Meijel. 
Hiervoor belt u rechtstreeks met SKM: 077-4664560 (overdag) of met het noodnummer: 06-26961972. 
Dit laatste nummer is 24/7 bereikbaar voor noodopvangvragen. 

E: info@skmonline.nl of  idunaverstappen@skmonline.nl 
 
Het aanvraagformulier noodopvang is te vinden op onze website. 
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