12 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
U heeft ongetwijfeld gehoord dat er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onderaan deze brief vindt u een overzicht.
Ze gelden in ieder geval tot en met 31 maart. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor
ons onderwijs en de scholen. Uiteraard zullen we de maatregelen opvolgen. Elke directeur
zal bekijken of er ook schoolactiviteiten zijn die afgelast moeten worden. Is dit het geval, dan
hoort u dit via de school van uw kind. Alle Proceon bijeenkomsten worden geannuleerd.
Er is daarnaast een nieuwe maatregel voor mensen die klachten hebben. Wanneer je
verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts hebt moet je thuisblijven om uit te zieken. Dit
geldt voor ons personeel, maar ook voor de kinderen.
Ze mogen met de genoemde klachten niet naar school komen. Het is belangrijk dat we daar
met elkaar heel scherp en alert op zijn. Kinderen die in de klas zitten en klachten hebben of
(later op de dag) krijgen, moeten direct opgehaald worden. Doordat deze maatregel ook
geldt voor leerkrachten verwachten we dat het nodig is om klassen naar huis te sturen. Er
zullen geen of onvoldoende vervangers zijn. Klassen opdelen en samenvoegen zullen we
vanwege het risico van besmettingsgevaar niet doen. Daarbij is het belangrijk dat we de
leerkrachten niet overbelasten. We vragen hierbij om uw begrip.
Het kan zijn dat u via de school van uw kind het verzoek krijgt uw kind op een speciale tijd of
plaats op te halen, zodat we ook buiten geen groepen hebben staan van meer dan 100
mensen. U hoort dit - indien nodig- via de school van uw kind.
De komende tijd wordt er veel van ons gevraagd. We maken een uitzonderlijke situatie mee
die een grote impact heeft op onze maatschappij. We vragen u om u aan alle maatregelen te
houden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en zo kwetsbare mensen in
onze samenleving te beschermen. U begrijpt waarschijnlijk dat dit voor ons ook een
dynamische periode is en we niet in kunnen schatten hoe dit gaat lopen en wat de gevolgen
zijn. Uiteraard kan de situatie per dag veranderen, wij houden contact met de GGD en het
RIVM en houden u op de hoogte als er iets verandert.
Heeft u vragen, of twijfelt u over het naar school sturen van uw kind, dan vragen wij u om
contact op te nemen met de GGD via het speciale nummer dat hiervoor is ingesteld: 0356926400.
Vriendelijke groet,
Marieke Doddema
Voorzitter College van Bestuur Proceon Scholengroep
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Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Mijd sociaal contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt
ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en
sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden.
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend
verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas
thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet
naar het buitenland.
Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van
grootschalige colleges.
Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal.
Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico's. Bovendien
zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt
sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn,
moeten thuisblijven.
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