Helmond, 13 maart 2020.
Betreft: extra maatregelen rondom coronavirus en onze school.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Met deze brief informeren wij u over aanvullende maatregelen die wij moeten nemen in
verband met het coronavirus.
De extra richtlijnen die het RIVM heeft uitgegeven voor de provincie Noord-Brabant zijn
verlengd tot en met 31 maart. De regering heeft daarnaast besloten dat de scholen op dit
moment open moeten blijven. Dit heeft tot gevolg dat wij zelf enkele beslissingen hebben
moeten nemen voor de komende weken.
Afgelasting van alle activiteiten We hebben het moeilijke besluit genomen om alle reizen,
excursies en andere bijzondere activiteiten, zowel buiten school als in school, de komende
weken niet door te laten gaan. Dit geldt dus ook voor de buitenlandreizen die gepland stonden
voor 16 en 17 april. We draaien de komende weken het normale rooster. Enige uitzonderingen
op deze maatregel zijn het dierentuinbezoek op 19 maart (dit is een PTA-gerelateerde activiteit)
en de toetsweek voor leerjaar 4 (24 tot en met 31 maart). Deze gaan vooralsnog wel door. Met
betrekking tot de toetsen houden we er rekening mee dat leerlingen en/of docenten afwezig zijn
geweest in de periode voorafgaand aan de toetsweek. We zoeken in dat geval naar een passende
oplossing.
We snappen dat dit besluit veel vragen op kan roepen. We zijn alle gevolgen, zoals de
mogelijkheid tot verplaatsing van activiteiten en de financiële afwikkeling, nog in kaart aan het
brengen en zullen u hier eind volgende week, of zoveel eerder als mogelijk, verder over
informeren.
Heeft u nog vragen? Heeft u een vraag over de door ons genomen maatregelen? Dan kunt u
kijken op de speciale vraag en antwoord pagina die we over dit onderwerp op onze website
hebben gemaakt: coronavirus en onze school. We updaten deze pagina wanneer er nieuws is.
Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u deze per mail stellen via
coronavirus@janvanbrabant.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Urgente
zaken communiceren we ook per mail met u.
Met vriendelijke groet,
C. Kuijpers, vestigingsdirecteur.

