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Coronavirus, preventie en mogelijke consequenties

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s van Stichting Onderwijs Midden-Limburg,
Zondag 8 maart berichtte GGD Limburg-Noord dat het coronavirus voor het eerst Midden-Limburg (Roemond)
had bereikt. Maandag 9 maart werd bekend dat ook in Leudal iemand besmet is geraakt. Beide gezinnen
blijven op dit moment uit voorzorg thuis.
Wij begrijpen dat deze berichtgeving bij ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s zorgen kan oproepen. Toch
willen wij jullie vragen om de rust te bewaren en de adviezen van het RIVM en GGD Limburg-Noord op te
volgen. Handel vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid: dat geldt voor ouders die hierin voor
zichzelf en hun kinderen een goede afweging moeten maken, alsook voor collega’s van SOML.
Preventie
Het RIVM geeft aan dat er op dit moment geen aanleiding is om scholen te sluiten. Wel vragen wij collega’s en
leerlingen uit voorzorg thuis te blijven wanneer zij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast dient
men extra aandacht te hebben voor de volgende hygiëne-maatregelen:
• Was uw handen regelmatig (met water en zeep).
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Schudt géén handen zolang het RIVM dit afraadt.
Mogelijke consequenties
Ondanks deze maatregelen is de kans aanwezig dat er lessen gaan uitvallen of klassen thuis moeten blijven.
Dat is natuurlijk een situatie die wij zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarnaast merken we dat er zorgen zijn
over de naderende eindexamens. Ondanks dat het RIVM op dit moment aangeeft dat er geen aanleiding is om
een ander beleid te voeren, zijn wij ons wel proactief aan het beraden over hoe wij op verschillende scenario’s
kunnen inspelen. Daarbij zullen wij altijd eventuele adviezen en richtlijnen van de Onderwijsinspectie en het
College voor Toetsen en Examens volgen. Indien zich wijzigingen voordoen, zullen wij u uiteraard zo snel
mogelijk op de hoogte stellen via www.soml.nl/coronavirus.
Communicatie
Via de website soml.nl/coronavirus houdt SOML alle ouders, leerlingen en medewerkers op de hoogte van
actuele ontwikkelingen. Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn op schoolniveau, zullen wij u (ook) zo snel
mogelijk via de voor u gebruikelijke kanalen informeren.
Wij hopen voor iedereen dat de situatie zo snel mogelijk zal normaliseren. Als scholenstichting dragen we een
grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van veel mensen en hun naasten. We vinden het daarom
belangrijk de adviezen van het RIVM, de GGD en onze bedrijfsartsen ter harte te nemen. Wij hopen dan ook
op uw begrip voor de keuzes die zijn en zullen worden gemaakt.
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