Beste ouders, leerlingen en collega’s,
Hierbij informeren we u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Corona-crisis.
Onderstaande maatregelen zijn afgestemd met de andere Zeeuwse scholen met wie wij voortdurend
in contact staan.
CSW volgt de adviezen van het RIVM en de Zeeuwse GGD.
Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken spreken wij af dat medewerkers en kinderen
thuisblijven bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn of koorts.
Alleen interne personen hebben toegang tot de scholen.
Wie behoort tot de interne groep:
·
Leerlingen
·
Onderwijspersoneel
·
Schoonmaakpersoneel
·
Stagiaires
Het bestuur en de directie maken de afweging wie mogelijk nog meer tot de interne groep kan
behoren.
Activiteiten die niet behoren tot het primaire proces (onderwijs verzorgen) vinden in principe geen
doorgang. Dit betreft o.a.:
 Afspraken met externen. Niet strikt noodzakelijke afspraken worden geannuleerd. Overige
afspraken worden verzet of kunnen via telefoon of een digitale verbinding doorgaan;
 Schoolactiviteiten zoals optredens, schoolreizen, excursies;
 Oudergesprekken;
 Activiteiten op school met externen;
 Bijwonen van evenementen, congressen, scholing enz.
De actuele informatie kunt u altijd vinden op Untis. Deze is altijd leidend.
De gemeenschappelijke ouderavond van 1 april gaat niet door.
Wij willen er alles aan doen de (school)examens goed te laten verlopen. Het kan echter zijn dat ook de
examens last gaan krijgen van de gevolgen van het Coronavirus. Dat is al het geval als leerlingen of
docenten voor langere tijd ziek zijn. De wet geeft enige ruimte om de examenperiode in noodgevallen
iets te verruimen. Het is daarom goed hier nu vast rekening mee te houden. Wij adviseren de
examenleerlingen geen reizen te boeken voor 4 juli. Het is namelijk mogelijk dat de examenperiode tot
uiterlijk 4 juli kan worden opgerekt.
Om “opeenhopingen” van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen zullen ook de gangen worden
opengesteld om pauze te houden. Voor CSW Van de Perre geldt dit niet voor de grote pauze, omdat
er een gescheiden pauze is en er lessen plaatsvinden. Wij adviseren leerlingen nadrukkelijk om,
indien het weer dit toelaat, ook buiten te pauzeren.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.
Hoe gaat het verder?
Wij blijven de landelijke richtlijnen volgen. Het zou kunnen betekenen dat er binnenkort toch wordt
besloten dat scholen geen onderwijs meer aanbieden. We zullen u steeds tijdig blijven informeren
mocht daar aanleiding toe zijn.
Voor informatie zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirusen-het-onderwijs-en-kinderopvang
Met vriendelijke groet,
Namens de directie
F.C. van der Knaap

