Vrijdag 13 maart 2020.
Vrijeschool Parkstad.
Coronavirus: aangescherpte maatregelen, aansturing vanuit Bestuursbureau LVO.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van de persconferentie van ons kabinet op donderdag 12 maart berichten wij u graag
over de aangescherpte maatregelen ten aanzien van het coronavirus en de consequenties daarvan
voor onze scholen.
Als teamleider ontvang ik alle berichtgeving van LVO rondom de gang van zaken betreffende de
maatregelen die genomen worden bij het Coronavirus.
Ik zal jullie dan ook informeren over de richtlijnen en besluiten die genomen zullen worden.
Houd de mail de komende dagen goed in de gaten.
De belangrijkste maatregelen:
1. Alle po- en vo- scholen blijven open. Premier Rutte geeft aan dat de maatschappelijke
impact van het sluiten van scholen erg groot is en doet daarbij een dringend beroep op
docenten om zich te blijven inzetten. De ouders van onze leerlingen zijn immers vaak
medewerkers van kritieke sectoren zoals de zorg en hulpverlening.
2. We doen zoveel mogelijk om de risico op besmetting te minimaliseren. Iedereen die last
heeft van verkoudheidsklachten, klachten aan de luchtwegen en/of koorts dient zich ziek te
melden op het werk of op school. De richtlijnen voor Noord-Brabant gelden nu voor heel
Nederland.
3. Grote groepen dienen vermeden te worden. Evenement met meer dan 100 personen
worden afgelast.
4. Bovenstaande maatregelen gaan per direct in en zijn tot en met 31 maart 2020 van kracht.

Wat betekent dit voor onze school?
 Onze school blijft open en de leerplicht is nog steeds van toepassing.
Lessen, toetsen en schoolexamens vinden zoveel mogelijk plaats zoals gepland. Bij ziekte
worden er inhaalafspraken gemaakt.
Voor alle zaken die te maken hebben met het examen kunnen jullie per mail terecht
bij Janine. (j.goebbels@stichtinglvo.nl )
 We hanteren strikt de richtlijnen bij ziekte: iedereen met verkoudheidsklachten,
neusverkoudheidsklachten, luchtwegklachten (hoesten) en/of koorts meldt zich ziek bij de
conciërge (045-5742941).
We vragen iedereen dringend om zich hieraan te houden om de risico op besmetting te
minimaliseren.
 Wat betreft de pauzes gaan we vanaf a.s. maandag 16-3 de volgende afspraak hanteren: of je
blijft gedurende de pauze in je lokaal of je gaat naar buiten. Docenten houden zowel binnen
als buiten toezicht.

Evenementen
 Alle evenementen die door de school georganiseerd worden, worden afgelast of uitgesteld.
 De voorstelling Trojan Wars in het Theater Kerkrade van a.s. dinsdag 17
maart, gaat niet door.
 Zoals deze week al aangegeven in een aparte mailing. De studiedag van
donderdag 19 maart a.s. gaat niet door, dit is een reguliere lesdag.
 De geplande klassenouderavond van maandag 23 maart a.s. gaat niet door.
o Over de doorgang van de presentaties van de eindwerkstukken van
de leerlingen van klas 10 mavo en klas 11 havo die gepland stonden
op deze avond, wordt nog overleg gevoerd. Jullie horen zo spoedig
mogelijk van Janine of en op welke wijze deze doorgang zullen
vinden.
 De geplande Ouderraad van 31 maart wordt uitgesteld.


Alle evenementen waaraan scholen deelnemen, zoals sportevenementen en activiteiten met
andere scholen, worden afgezegd.

We volgen de ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau nauwgezet. Richtlijnen van het RIVM,
GGD, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet zijn leidend.
We hopen op uw begrip voor de situatie.
Namens LVO,
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.

