Betreft: Stand van zaken n.a.v. persconferentie Rijksoverheid/RIVM/update 12 maart 2020 16.30 uur
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Vanmiddag was er een persconferentie waarbij vertegenwoordigers van het kabinet en het RIVM
aanvullende maatregelen hebben meegedeeld in het kader van de bestrijding van het Coronavirus.
Hierbij is aangegeven dat er geen reden is om scholen voor het voortgezet onderwijs te sluiten. Het
besmettingsgevaar voor leerlingen is beperkt en de sluiting van scholen zou voor te veel
maatschappelijke ontwrichting zorgen.
Verkouden? Thuisblijven
Dat betekent dat wij vooralsnog geacht worden het onderwijs gewoon te blijven verzorgen. Leerlingen
en medewerkers met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven.
U maakt als ouder zelf de inschatting of uw kind thuisblijft. U moet dan wel uw kind ziekmelden op de
gebruikelijke wijze via Magister. In het geval u aanleiding heeft te veronderstellen dat bij één van uw
kinderen of familieleden sprake is van een besmetting met het Coronavirus, dan verzoeken wij u dit te
melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur.
Eventuele gevolgen voor de roosters
Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij de komende periode ook te maken krijgen met medewerkers die
zich op basis van het bovengenoemde klachtenbeeld ziek gaan melden. Het is voor ons op dit
moment niet in te schatten of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben voor de lesroosters. Zoals
gebruikelijk wordt de informatie over de dagroosters via de roostersite gecommuniceerd. Eerder
vandaag informeerden wij u al over ons besluit om de geplande buitenschoolse activiteiten te
annuleren.
Leerstofplanning
Leerlingen die uit voorzorg ziekgemeld worden, maar wel in staat zijn de leerstof te volgen, verwijzen
wij naar de PTD’s, PT’s, leerstofplanningen en PTA’s welke bij de leerlingen bekend zijn. Docenten
zijn via de schoolmail benaderbaar voor vragen.
Sociale media
Eerder vandaag informeerden wij u over de ophef onder leerlingen op sociale media over een
mogelijke uitbraak van het virus op onze school. Waarschijnlijk bespreekt u de voor- en nadelen van
sociale media regelmatig met uw kind. Het zou ons allen enorm helpen als u dat naar aanleiding van
de gebeurtenissen vandaag nogmaals zou doen. Op school zullen wij hieraan ook aandacht besteden.
www.rivm.nl
Tot slot verwijzen wij u opnieuw naar de website van het RIVM, waar u de meest recente antwoorden
kunt vinden op de meest gestelde vragen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u
daarover.
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

