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Bolsward, 12 maart 2020

Beste ouder/verzorger en collega,
Sinds afgelopen dinsdag zijn ook in Friesland de eerste corona besmettingen geconstateerd.
We zien dat het aantal gevallen zich uitbreid en willen u informeren over de huidige stand van zaken.
Op dit moment zijn er geen besmettingen op onze scholen bekend en is er geen aanleiding om de
scholen te sluiten. Premier Rutte heeft dit tijdens de persconferentie vanmiddag bevestigd. Voor een
samenvatting van de aanvullende maatregelen informeren wij u in de bijlage bij deze brief. Mocht
het zover komen dat de overheid toch besluit scholen te sluiten dan wordt u nader geïnformeerd.
Voor iedereen geldt; volg de voorgeschreven hygiëne maatregelen op. Tevens adviseert het RIVM
om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te vermijden. Het advies is dan om thuis
te blijven. Wij raden aan om de sites van de RIVM, de GGD en de Rijksoverheid in de gaten te
houden, omdat deze adviezen snel kunnen wijzigen. Daarnaast vragen we iedereen om zoveel
mogelijk vanuit gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid te handelen.
Indien het lijkt dat een medewerker, ouder/verzorger of leerling besmet is, vragen wij u direct
contact op te nemen met de GGD en de directie van de school. Dan kan samen besproken worden
welke acties moeten worden uitgezet.
Indien medewerkers, die symptomen hebben, thuis moeten blijven, is het de vraag of we hier
voldoende invallers voor kunnen vinden. De kans bestaat dan dat klassen naar huis moeten worden
gestuurd of de school moet worden gesloten. In dit geval zal de school u per direct informeren.
We vragen begrip voor de keuzes die gemaakt worden en laten we de afwegingen die eenieder hierin
neemt respecteren.
Met vriendelijke groet
Alex Peltekian

college van bestuur
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Aanvullende maatregelen vanuit de persconferentie van donderdag 12 maart 15.20 uur.
-

Iedereen blijft thuis bij één van de klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts.
Sociale contacten dienen vermeden te worden bij klachten.
Evenementen/bijeenkomsten van meer dan 100 personen moeten per direct worden
afgelast. Dit geldt ook voor theaters, sportclubs etc.
Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden
Blijf uit de buurt bij kwetsbare en/of oudere personen.
Reis niet naar het buitenland

Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO geldt dat alle scholen geopend blijven.
Premier Rutte doet een dringend beroep op leerkrachten om aan het werk te blijven. Hij gaf hiervoor
meedere redenen.
- het risico op besmetting is beperkt
- het is geen hoge risicogroep
- er zijn weinig internationale contacten
- de impact is groot als scholen sluiten omdat ouders dan thuis moeten blijven . Zij zijn juist
hard nodig in bijvoorbeeld de zorg maar ook in andere sectoren.
Voor het HBO en universiteiten geldt ook dat ze open blijven. Het advies is om grootschalige
hoorcolleges online aan te bieden.
Bovenstaande maatregelen blijven minimaal t/m 31 maart 2020 van kracht.
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