Update 5 | Reizen uitgesteld &
lesmaterialen en devices altijd mee naar huis
12 maart 2020, 10.41 uur

Reizen worden uitgesteld
Helaas dwingt de huidige situatie ons ertoe om alle buitenlandse excursies, schoolreizen en
(uitgaande) uitwisselingen die nog tot 1 april 2020 gepland stonden, uit voorzorg uit te stellen.
Wij wijken hiermee af van het RIVM-besluit om alleen reizen naar gebieden waar een negatief
reisadvies geldt uit te stellen of af te gelasten. Zo zijn we beter voorbereid op eventuele negatieve ontwikkelingen in het buitenland: het risico op o.a. een plotselinge quarantainesituatie in
het buitenland is op dit moment bijvoorbeeld te groot.
*Hoe zit het met uitwisselingen waarbij leerlingen uit het buitenland naar Nederland
komen?
Voor uitwisselingen geldt dat uitwisselingsleerlingen uit het buitenland wel welkom zijn op onze
scholen. Dat geldt natuurlijk alleen wanneer de bezoekende leerlingen uit een gebied komen
waarvoor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken géén negatief reisadvies is afgegeven.
Of deze uitwisselingen ook daadwerkelijk doorgaan, ligt aan het besluit van de buitenlandse
scholen en autoriteiten.
Gaan de schoolreizen die na 1 april gepland staan wel door?
Wij bekijken elke week op een vast moment of het nodig is om ook andere schoolreizen uit
voorzorg uit te stellen. Bij die beslissing stellen we de gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en hun naasten voorop.
Wordt de ouderbijdrage geretourneerd?
Omdat er gestreefd wordt naar het verplaatsen van de reizen naar een latere datum, wordt
er op dit moment (tenzij anders gecommuniceerd) niet overgegaan op terugbetaling. Ouders/
verzorgers worden hierover nader ingelicht zodra er meer informatie bekend is.
Gaan de lessen nu gewoon door?
Omdat de reizen niet doorgaan in maart, wordt er gewoon lesgegeven. Het streven is immers
om de reis op een later moment in te halen, waardoor op dat moment de mogelijkheid tot lesgeven komt te vervallen.
Gaan binnenlandse excursies en reizen wel door?
Vanaf maandagmiddag 12 maart geldt dat ook binnenlandse en excursies in de maand maart
NIET door zullen gaan.
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Oproep aan leerlingen & collega’s: neem lesmaterialen en devices mee
We zien in Noord-Brabant dat meer collega’s dan normaal thuis zijn komen te zitten. Milde
klachten zoals hoesten of een lichte verkoudheid zijn daar al voldoende om thuis te moeten
blijven. Daardoor zien scholen zich gedwongen om leerlingen naar huis te sturen, of zelfs om
scholen te sluiten. Een dergelijke situatie kan zich natuurlijk ook in Limburg voordoen. Daarom
willen we goed voorbereid zijn - ook al weten we nu nog helemaal niet of dergelijke maatregelen ook hier zullen worden getroffen.
Wij zijn dan ook digitale mogelijkheden aan het verkennen om, indien nodig, vanuit thuis
onderwijs te kunnen bieden. Daarom is het belangrijk dat devices en lesmaterialen door collega’s en leerlingen elke dag mee naar huis worden genomen. Nogmaals: dit zijn slechts
voorzorgsmaatregelen zodat we op alle besluiten van GGD Limburg-Noord en het RIVM zijn
voorbereid. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. De rust bewaren is daarom het devies.
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