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Lochem, 13 maart 2020 

 

ons kenmerk: 4090.1920 

betreft: aanscherping maatregelen corona-virus 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Graag informeren wij u en jullie naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de overheid over de 

aanscherping van maatregelen tegen besmetting met het corona-virus van gisteren, 12 maart. 

 

Scholen blijven open 

Besloten is dat de basisscholen en middelbare scholen open blijven. Daarin hebben scholen geen 

eigen keuze, zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester (of hoger) moet de school 

onderwijs verzorgen en zolang de school niet dicht is heeft de leerling leerplicht. 

 

Ziek melden 

In lijn met de landelijke maatregelen geldt voor zowel leerlingen als medewerkers: 

- Je blijft thuis als je milde klachten hebt of erger.  

Onder milde klachten worden verstaan: verkoudheid, keelpijn, lichte hoest en/of lichte 

verhoging (tot 38 graden). Je meldt je dan ziek op de gebruikelijke wijze. 

 

Kwetsbare gezondheid 

Leerlingen met een verminderde weerstand door (chronische) aandoeningen of medewerkers met 

een verminderde weerstand door aandoeningen of door leeftijd, lopen een verhoogd risico op 

besmetting. Dit kan ook gelden voor zeer kwetsbare gezinsleden. Mocht je (na overleg met je 

behandelend arts of anderszins) tot de conclusie komen dat je de risico’s te groot vindt, neem dan 

contact op. De school respecteert uitzonderingssituaties om uit voorzorg thuis te werken. 

Leerlingen wordt gevraagd dit rechtstreeks met de afdelingsleider te bespreken, medewerkers is 

gevraagd dit met hun direct leidinggevende te bespreken. Het gevolg hiervan is en zal zijn dat niet 

alle lessen doorgang kunnen vinden. Wij vragen hiervoor uw en jullie begrip.  

 

Onderwijs en ondersteuning 

Het onderwijzend personeel wordt op school verwacht, tenzij er sprake is van boven beschreven 

situatie. Indien een docent thuis werkt is het voor leerlingen mogelijk om de onderwijsonder- 

steuning te krijgen van deze docent. Gebruik dan het e-mailadres van de docent. 

 

 

 



  

 

  

Toetsen voor schoolexamen gaan door 

Volgende week starten voor diverse examenleerlingen de toetsen voor het schoolexamen. Deze 

gaan gewoon door. Ook indien de toetsen gegeven worden door één van de docenten die niet op 

school is, wordt de toets toch afgenomen.  

Bereid dus alle toetsen voor zoals je dat anders ook zou doen. 

Bij ziekte van leerlingen handelen we zoals er anders met ziekte omgegaan wordt, zie voor de 

regels het PTA. We vragen ouders en leerlingen om bij ziekte voor de schoolexamen toetsen dit 

rechtstreeks bij de afdelingsleider te melden.  

 

Cambridge reis en excursies  

De Cambridge reis, andere reizen en excursies die gepland waren tot aan de meivakantie worden 

afgelast. Eventuele kosten worden door de school gedragen. Ook de snuffelbezoeken aan  

bedrijven, zoals Koekeloere, gaan niet door.  

 

Informatieavonden  

Tot 31 maart worden alle informatieavonden afgelast. De school zal zorgen voor alternatieve 

manieren waarop de informatie online ter beschikking komt. Berichtgeving hierover volgt via de 

afdelingsleider of decaan. 

 

Bezoekersregistratie 

We houden sinds vorige week een bezoekersregistratie bij om in geval van een besmetting met het 

corona-virus snel betrokkenen te kunnen traceren. De eerste voorkeur is vanaf nu om externe 

bezoeken telefonisch of via online mogelijkheden te doen. Dit geldt voorlopig tot 31 maart a.s.  

 

Hygiëne maatregelen 

Alle eerder gecommuniceerde maatregelen blijven verder van kracht: 

- Zeer regelmatig de handen wassen. 

- Niesen of hoesten in de elleboog. 

- Papieren zakdoekjes gebruiken en die direct weggooien. 

- Geen handen geven. 

 

Vragen? 

Mocht u of jij vragen hebben neem dan contact op met de afdelingsleider. De ontwikkelingen 

volgen elkaar snel op, blijf daarom uw of jouw mail en de website raadplegen.  

 

Tot slot 

We leven in bijzondere tijden. De school doet er alles aan om het onderwijs zoveel mogelijk 

doorgang te laten vinden en zodanig te communiceren dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.  

De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staan echter voorop! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens bestuur en directie 

 

 

 

 

C.E. Krist-Spit, 

bestuurder 


