
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Naar aanleiding van het kabinetsberaad om de uitbraak van het coronavirus in te dammen is gisteren duidelijk 
geworden dat er verscherpte maatregelen gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. De scholen worden gezien 
als een essentieel onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur en blijven daarom open. Het bestuur van 
onze school laat zich daarbij leiden door adviezen van deskundigen uit betrouwbare bronnen, zoals het RIVM en 
de GGD. 
 
Maatregelen 
Op basis van de informatie van dit moment heeft het bestuur gisteren besloten tot de volgende maatregelen, 
die met onmiddellijke ingang gelden: 
 

1. Leerlingen en medewerkers die één van de volgende ziekteverschijnselen vertonen moeten thuisblijven: 
• Verkoudheid 
• Koorts 
• Hoesten of luchtwegklachten 
Mocht dit aan de orde zijn, meld dit dan bij de schoolleiding. 

 
2. Bijeenkomsten en schoolse activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast. De school focust 

zich op het laten doorgaan van onze primaire taak; het geven van onderwijs. 
Voor onze school betekent dit concreet: 
Alle excursies en reizen die in de maand maart gepland zijn, gaan niet door. 

 
3. In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) of medewerker(s) geldt 

een onmiddellijke meldplicht bij de directeur. De protocollen van het RIVM en de GGD treden dan direct 
in werking. 
 

Mochten er veel lessen vanwege ziekte van docenten uitvallen dan zullen we moeten improviseren. We hebben 
nu nog geen idee hoe dit de komende tijd zal uitpakken. Uiteraard stellen wij ouders en leerlingen hiervan zo 
snel als mogelijk op de hoogte. 
 
Hygiëne 
Verder vragen we u om thuis aandacht te blijven schenken aan handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. 
Ook onze medewerkers blijven hier alert op. Dat houdt in dat wij (en de leerlingen) regelmatig onze handen 
goed wassen met zeep, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en 
geen handen geven. Zo maken we het risico op verspreiding van besmettelijke ziekten zo klein mogelijk. 
 
Communicatie en informatie  
De schoolleiding bekijkt, in het licht van de corona-ontwikkelingen, keer op keer of extra maatregelen genomen 
moeten worden om een veilige en gezonde school- en werkomgeving te kunnen blijven bieden. Hierover wordt 
u dan geïnformeerd. 
Mocht u vragen, tips of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de schoolleiding. 
 
En verder 
Op de achtergrond bereiden ons voor op een eventuele schoolsluiting. We onderzoeken de mogelijkheden om 
(delen van) het onderwijs, op afstand, door te laten gaan. We denken dat we in de applicatie ‘Zoom’ daarvoor 
goede mogelijkheden hebben gevonden. Met deze applicatie kan er op afstand les worden gegeven aan (grote) 
groepen. Daarnaast is de applicatie ook geschikt voor 1 op 1 communicatie. Als het zover komt, dan zullen wij 
leerlingen en ouders via de mail de nodige instructies geven voor het gebruik van ‘Zoom’.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schmitz 
Directeur MCT 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
http://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene

