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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een tweede informatiebrief met betrekking tot de gevolgen van het coronavirus voor
de continuïteit van ons VCO-onderwijs.
Zoals in de vorige brief aangegeven, vertrouwen wij op de informatie en adviezen die wij ontvangen van
de expertinstanties, zijnde de rijksoverheid, de RIVM en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Vanuit datzelfde vertrouwen verbinden wij ons aan de maatregelen die de Nederlandse overheid
gisteren heeft afgekondigd, bij monde van de minister en de minister-president.
“Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang blijven 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.”
De VCO-scholen blijven dan ook open.
Alle VCO-medewerkers streven ernaar om het onderwijs voor de kinderen te continueren.
Wanneer dit (deels) niet haalbaar blijkt te zijn, zal per situatie door de betreffende schoolleider worden
ingeschat hoe het best gehandeld kan worden.
Wij willen niet somberen, maar we voorzien dat het zeker gaat voorkomen dat klassen geen onderwijs
kunnen ontvangen. In die gevallen zullen wij u zo tijdig mogelijk vragen uw kind(eren) thuis te houden.
We blijven in de scholen de kinderen (en onszelf) wijzen op de bekende routines:
•
•
•
•

regelmatig handen wassen;
hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
gebruik van papieren zakdoekjes;
geen handen schudden.

Tevens heeft de overheid landelijk afgekondigd dat ouders/verzorgers hun kind(eren) met klachten
(neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) thuis moeten houden.
De VCO-medewerkers blijven, samen met u, alert op kinderen die klachten (gaan) vertonen.
Mocht het nodig zijn, dan zal er contact met u worden opgenomen en is het de bedoeling dat u zo
spoedig mogelijk uw zoon of dochter ophaalt of op laat halen.
Uw schoolleider en/of ik blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Freek ten Klooster

