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

Leeuwarden, 5 maart 2020

Betreft: wijze van omgaan met het coronavirus (COVID-19)
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Regelmatig bereiken ons vragen over de wijze waarop de scholen van CVO in Noord-Fryslân,
waaronder Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, omgaan met het risico op verspreiding van het
coronavirus. Deze brief is bedoeld om u meer duidelijkheid te geven.
Vorige week stuurden wij aan u een brief door van GGD-Fryslân. In deze brief wordt uitgelegd welke
hygiëneregels iedereen in acht moet nemen m.b.t. handen wassen etc. Wie niet ziek is kan gewoon
naar school komen. Wie ziek wordt en griepverschijnselen heeft moet thuis uitzieken. Dit geldt zeker
als iemand kortgeleden in een risicogebied (bijv. China of Noord-Italië) is geweest.
Vanuit onze scholen volgen wij nauwgezet de aanwijzingen van GGD, rijksoverheid en gemeenten.
Via de verschillende websites en andere media worden we goed op de hoogte gehouden. In
Nederland werkt een "kringenbenadering” op dit moment afdoende. Als iemand blijkt besmet te zijn,
wordt uitgezocht met welke kring van personen intensief contact is geweest en kunnen passende
maatregelen genomen worden. Op die manier lukt het de autoriteiten om massale verspreiding van
het virus te voorkomen. Er is geen reden om aan te nemen dat verdergaande maatregelen nodig zijn.
Onze scholen zijn open en activiteiten buiten de schoolgebouwen, zoals excursies en stages, gaan
gewoon door.
Het is echter niet uit te sluiten dat de overheid in de nabije toekomst wél aanleiding ziet tot verdere
stappen. Met de schoolleiders hebben we de gevolgen verkend van een tijdelijke sluiting van de
schoolgebouwen. Hoe kunnen we het onderwijs dan zo goed mogelijk door laten gaan? Voor toetsen
en examens zijn geen eenvoudige oplossingen. Maar het leerproces kan met goede studiewijzers, via
Magister en e-mail wel verder. Als het nodig is zullen we vanuit de school een structuur aangeven
om het leren op afstand zo goed mogelijk te begeleiden. Voor dit moment is voldoende dat u weet
dat we met deze mogelijkheid rekening houden.
We hopen van harte dat het virus niet zover oprukt dat het schoolleven erdoor zal worden ontregeld.
Waakzaamheid is geboden maar er is geen reden tot paniek of grote ongerustheid. We hopen u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt u zich te allen tijde richten tot de
school.
Met een hartelijke groet,
B.M.T.G. Pelgrum, rector
M.C.J. Visser, bestuurder CVO in Noord-Fryslân

