
SOML-brede update #6 | Coronavirus
12 maart 2020, 22.19 uur

Update 6 | Update n.a.v. persconferentie 
donderdag 12 maart
12 maart 2020, 22.19 uur

Onderwijs
Naar aanleiding van de aangescherpte landelijke maatregelen die donderdagmiddag 12 
maart bekend werden gemaakt, geven wij u hier graag een update met de gevolgen voor de 
SOML-scholen. Basisscholen en middelbare scholen worden als veilige plekken beschouwd. 
Het RIVM ziet dan ook geen reden om scholen te sluiten – de leerplicht blijft gewoon gelden. 
Door de keuze van het kabinet en het RIVM om scholen zoveel mogelijk open te houden, 
hebben wij een extra maatschappelijke opdracht gekregen: de samenleving draaiende houden 
door ouders zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te gaan werken. Juist daarom willen 
wij jullie vragen nogmaals aandacht te hebben voor de landelijk geldende hygiënemaatrege-
len:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland


Wat te doen bij (milde) gezondheidsklachten
De gezondheid van al onze medewerkers, leerlingen en hun naasten staat voorop. Dit be-
tekent dat wij, in lijn met het RIVM-advies, leerlingen en collega’s verzoeken thuis te blijven/
leren/werken wanneer zij last hebben van een of meerdere van de volgende klachten:
• Neusverkoudheid 
• Hoesten
• Keelpijn
• Koorts

Ouders/leerlingen vragen wij indien mogelijk contact te houden met de school omtrent het 
lesmateriaal dat in de tussentijd behandeld wordt.

Oproep aan leerlingen en collega’s: neem lesmaterialen en devices mee
Het is mogelijk dat door de aangescherpte maatregelen meer docenten en/of leerlingen thuis 
moeten blijven en dat onderwijs anders georganiseerd moet gaan worden. Hoewel we nu nog 
niet weten hoe zaken zich de komende tijd verder gaan ontwikkelen, willen we in ieder geval 
goed voorbereid zijn. Collega’s brengen daarom versneld (digitale) onderwijsmogelijkheden in 
kaart om, indien nodig, zoveel mogelijk onderwijs op afstand te kunnen aanbieden. Daarom is 
het belangrijk dat collega’s en leerlingen hun devices en lesmaterialen elke dag mee naar huis 
nemen. Nogmaals: dit zijn slechts voorzorgsmaatregelen zodat we op verschillende scena-
rio’s zijn voorbereid. De toekomst laat zich lastig voorspellen: de rust bewaren is daarom ons 
devies.

Bijeenkomsten en evenementen
Bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers worden in heel Nederland afgelast. Scholen blij-
ven echter open en onderwijs dient ook gewoon door te gaan. Dat betekent dat onderwijsacti-
viteiten gedurende de reguliere onderwijstijd zoals gepland doorgaan (tenzij de school anders 
communiceert). Avondevenementen die in maart zouden plaatsvinden en waar meer dan 100 
personen aanwezig zullen zijn worden in principe uitgesteld. Houd daarvoor de berichtgeving 
van de school in de gaten.

Reizen
Ook evenementen op publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en 
sportwedstrijden waar meer dan 100 personen bij elkaar komen, dienen te worden uitgesteld 
of afgelast. Daarom is besloten om niet alleen de buitenlandse reizen, maar ook alle bin-
nenlandse reizen en excursies in de maand maart uit te stellen. Zie voor verdere vragen en 
antwoorden update 5 van 12 maart 2020 (10.41 uur) en wacht verdere berichtgeving van de 
school af.
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https://www.1limburg.nl/scholen-voorbereid-op-sluiting
https://www.1limburg.nl/scholen-voorbereid-op-sluiting
https://www.soml.nl/wp-content/uploads/2020/03/Update-5-Reizen-uitgesteld-lesmaterialen-en-devices-altijd-mee-naar-huis-12-maart.pdf

