Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden, 13 maart 2020

Betreft: gevolgen van de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 12 maart zijn door het RIVM en het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de
verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Het gaat om de volgende
maatregelen:
•
•
•
•

•

•
•

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd
sociaal contact. 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 zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden
te spreiden.
Voor kwetsbare personen geldt: (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
thuis blijven.

Deze maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 31 maart.
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We zijn een door de overheid bekostigde instelling en het College van Bestuur van CVO NoordFryslân volgt in dezen het overheidsbeleid. Wat betekent dit voor het Christelijk Gymnasium Beyers
Naudé?
•
•
•
•
•
•

Wij blijven het protocol van de overheid, het RIVM en de GGD volgen;
De school blijft open, de lessen gaan zoveel mogelijk door;
Kinderen en personeelsleden die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school;
Kinderen en personeelsleden met klachten in de bovenluchtwegen (neus, keel) blijven thuis;
We organiseren in deze periode geen grote bijeenkomsten of avondactiviteiten;
De Grote Avond, die gepland stond voor 1 april, en de Going Global Actiedag van 8 april gaan op
die datum niet door. We zoeken naar een alternatieve datum voor beide activiteiten;

Voor de toetsweek van klas 4 t/m 6, die in de week van 16 – 20 maart gepland staat, geldt het
volgende:
•
•
•

De toetsen gaan door volgens het meest recente gepubliceerde rooster;
Voor leerlingen die in de toetsweek ziek zijn, wordt een inhaalprogramma gemaakt;
Het inhalen van eventueel gemiste toetsen binnen het schoolexamen gaat niet ten koste van het
toegestane aantal herkansingen (de regel inhalen = herkansen komt voor deze toetsweek te
vervallen).

Wij doen ons best om de organisatie van het onderwijs zo goed en verantwoord mogelijk in stand te
houden. Dit kan problematisch worden, indien er bijvoorbeeld een grote groep personeelsleden
uitvalt. Berichten over lesuitval worden zo spoedig mogelijk via Magister gecommuniceerd, maar
omdat we in een situatie zitten waarin dingen snel kunnen veranderen, kan het zijn dat dit niet altijd
tijdig lukt. We vragen uw begrip daarvoor.
We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht er iets veranderen in het
beleid, dan informeren we u weer. Via de website van de GGD kunt u ook zelf de ontwikkelingen
volgen.
Met vriendelijke groet,

Bernadette Pelgrum,
rector
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