Bij beantwoording kenmerk en datum vermelden.

Aan alle ouders en leerlingen van de SOVON-scholen

uw brief d.d.
-

uw kenmerk
-

Onderwerp
Nadere maatregelen ten aanzien
van coronavirus

ons kenmerk
BMO1018682

datum
15 maart 2020

contactpersoon
I.V. Basoski (072-5671054)

bijlage(n)
-

Geachte ouders en leerlingen,
Vandaag heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met onderwijsorganisaties en met de vereniging van medisch
specialisten. Op basis van dat overleg en de laatste adviezen van het RIVM heeft het kabinet besloten om de
scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020.
Wat betekent dit besluit voor u?
-

-

-

De leerlingen van ouders in de ‘vitale beroepen’ (zie het overzicht op de volgende pagina), kunnen
zich volgens het lesrooster op school melden. Voor deze leerlingen wordt zoveel als mogelijk
geprobeerd onderwijs op school aan te bieden. Uiteraard blijft voor deze leerlingen gelden dat
wanneer zij klachten hebben die kunnen duiden op de aanwezigheid van het coronavirus (hoesten,
keelpijn, snuiten en eventueel koorts), zij thuis dienen te blijven. Dit heeft zoals in mijn brief van 13
maart vermeld, geen consequenties in termen van de leerplicht.
Voor de eindexamenleerlingen stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij examen
kunnen doen. Hiervoor werken wij de komende dagen aan een aanpak. Zodra wij hierover
duidelijkheid hebben, informeren wij de eindexamenleerlingen en hun ouders nader. Tot die tijd
blijven de eindexamenleerlingen thuis.
Voor de overige leerlingen werken wij de komende dagen een aanpak uit om het onderwijs zoveel als
mogelijk op afstand (vanuit huis) te kunnen volgen. Ook deze leerlingen en hun ouders informeren wij
hierover z.s.m.

Wij realiseren ons dat het sluiten van onze scholen, ondanks de hierboven geschetste maatregelen van onze
kant, grote impact heeft op de studievoortgang van onze leerlingen en mogelijk ook op de thuissituatie van
ouders en kinderen. Wij spreken dan ook de hoop uit dat het sluiten van de scholen bijdraagt aan het
indammen van het coronavirus. Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij
oprecht heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan s.v.p. contact op met de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
dr. R.B.M. Rigter,
voorzitter College van Bestuur
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Lijst met vitale beroepen

o

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

o

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens

o

Openbaar vervoer.

o

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

o

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

o

Vervoer van afval en vuilnis.

o

Kinderopvang.

o

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van
noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

o

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):

o

§

meldkamerprocessen

§

brandweerzorg

§

ambulance zorg

§

GHOR

§

crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en
toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

