
 

 

 

 

De coronacrisis brengt voor iedereen onzekerheden met zich mee. Er wordt van ouders in 

een vitaal/ cruciaal beroep nu vaak veel gevraagd. De gemeentes willen ouders graag 

ondersteunen bij de opvang van hun kinderen. Hier leest u wat de mogelijkheden zijn. 

OUDERS IN VITALE/ CRUCIALE BEROEPEN* 

Scholen, kinderopvang en gastouders zijn tot nader order gesloten; ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen. Voor ouders in vitale/ cruciale 

beroepen wordt een uitzondering gemaakt als zij de opvang niet zelf kunnen regelen; er 

is dan noodopvang beschikbaar en ook avond-, nacht- en weekendopvang. 
 

*https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

 

NOODOPVANG: OPVANG TIJDENS REGULIERE TIJDEN 

De opvang die momenteel op kinderopvanglocaties/ bij gastouders verzorgd wordt op 

reguliere tijden (maandag t/m vrijdag van +/- 06.30-18.30 uur) is (en noemen we) 

noodopvang; deze is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders in vitale/ cruciale 

beroepen. (Dit als de kinderen niet ziek zijn en de ouders geen andere opvang hebben.) 

Hoe is dit geregeld? 

 

• Noodopvang van kinderen in primair en speciaal onderwijs tijdens schooltijden:  

dit wordt geregeld door de eigen school. Neemt u hiervoor s.v.p. contact op met 

de school van uw kind(eren). 

• Noodopvang van kinderen in primair en speciaal onderwijs buiten schooltijden: 

u kunt terecht bij de kinderopvanglocatie/ gastouder van uw keuze. Ook als u tot 

nu toe nog geen gebruik maakte van kinderopvang/ gastouderopvang. 

• Noodopvang van kinderen van 0-4 jaar:  

neemt u hiervoor contact op met de kinderopvanglocatie/ gastouder van uw 

keuze. Dit is ook mogelijk als u tot nu toe nog geen gebruik maakte van 

kinderopvang/ gastouderopvang. 

NB: Ouders die tot nu toe nog geen gebruik maakten van kinderopvang, vullen het 

“Aanvraagformulier noodopvang” (te vinden op onze website).  

 

NACHT-, AVOND- EN WEEKENDOPVANG: OPVANG BUITEN REGULIERE TIJDEN 

De gemeentes hebben met de kinderopvang/ gastouderopvang afspraken gemaakt over 

avond-, nacht- en weekendopvang voor ouders in vitale/ cruciale beroepen, die hun 

opvang niet anders kunnen regelen. Er is in elke gemeente een noodnummer om dit te 

regelen. Hier een overzicht per gemeente: 

 

Weert 

Noodnummer: 06-301 72 060 (7 dagen per week van 08.00-23.00 uur bereikbaar).  

Ouders worden hier in eerste instantie te woord gestaan door gastouderbureau het 

Liefbeestje; zij zoeken een passende gastouder bij de vraag, in samenwerking met Hoera 

gastouderopvang. Mocht er geen passende gastouder beschikbaar zijn dan is de locatie 

BS Aan de Bron, Maaslandlaan 1 in Weert, beschikbaar voor avond-, nacht- en 

weekendopvang. Ook dit wordt geregeld via het noodnummer. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


 

 

Nederweert  

Noodnummer: 06-301 72 060 (7 dagen per week van 08.00-23.00 uur bereikbaar).  

Ouders worden hier in eerste instantie te woord gestaan door gastouderbureau het 

Liefbeestje; zij zoeken een passende gastouder bij de vraag, in samenwerking met Hoera 

gastouderopvang. Mocht er geen passende gastouder beschikbaar zijn dan is er in 

Nederweert voor ouders de keuze tussen de locatie Aan de Bron (Maaslandlaan 1 in 

Weert) en Stichting Kinderopvang Meijel (Kurversweg 4 in Meijel) beschikbaar voor 

avond-, nacht- en weekendopvang. Ook dit kan geregeld worden via het noodnummer. 

 

Leudal 

Noodnummer: 06-301 72 060 (7 dagen per week van 08.00-23.00 uur bereikbaar).  
Ouders worden hier in eerste instantie te woord gestaan door gastouderbureau het 

Liefbeestje; zij zoeken, in samenwerking met Hoera gastouderopvang, een passende 

gastouder bij de vraag. Mocht er geen passende gastouder beschikbaar zijn dan is er in 

Leudal voor ouders de keuze tussen de locatie Aan de Bron (Maaslandlaan 1 in Weert) en 

Stichting Kinderopvang Meijel (Kurversweg 4 in Meijel) beschikbaar voor avond-, nacht- 

en weekendopvang. Ook dit kan geregeld worden via het noodnummer.  

 

Peel en Maas  

Noodnummer tijdens kantoortijden: 077-4664560 

Noodnummer buiten kantoortijden: 06-26961972 

In Peel en Maas is de locatie van Stichting Kinderopvang Meijel (SKM), Kurversweg 4 in 

Meijel, aangewezen voor avond-, nacht- en weekendopvang. 

 

NB: Voor alle ouders met recht op avond-, nacht- en weekendopvang geldt; u kunt 

gebruik maken van deze opvang in de gemeente/ op de locatie die voor u het meest 

passend is. Dit kan ook over gemeentegrenzen heen, bijvoorbeeld in Venlo en Roermond. 

Venlo: T: 088-2088300  -  Contactformulier W: www.spring-kinderopvang.nl 

Roermond: T: 0475-337049  -  Contactformulier W: www.kinderopvangroermond.nl.  

 

Wij hopen u hiermee voor zover voldoende geinformeerd te hebben. Voor verdere vragen 

kunt u ook tijdens kantoortijden terecht bij Servicepunt Hoera: 077-358 97 97. 

http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.kinderopvangroermond.nl/

