Aan alle ouders, leerlingen en medewerkers van KSG De Breul,
Cc: RvT en MR
Betreft: Overheidsmaatregelen sluiting scholen i.v.m. coronavirus
Refr. 2020-/brf/150320
Zondag, 15 maart 2020
Beste leerlingen/ouders en medewerkers,
Deze middag hebben op een persconferentie de ministers Bruins en Slob bekend gemaakt dat per
direct alle scholen dicht gaan voor de komende drie weken tot maandag 6 april in de strijd tegen het
coronavirus. De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die
in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten (de lijst met cruciale beroepen
zal later worden gepubliceerd).
In de komende weken zal duidelijk worden hoe het virus zich verder ontwikkelt en wat dat betekent
voor de maanden daarna.
Dit heeft voor onze school tot gevolg dat wij een aantal zaken praktisch goed moeten regelen. In de
afgelopen periode zijn wij daar achter de schermen al druk mee bezig geweest. Hieronder treft u
reeds enige informatie aan voor de komende dagen.
Maandag 16 en dinsdag 17 maart worden er geen lessen gegeven.
Komende maandag en dinsdag worden twee extra studiedagen ingelast voor het personeel.
Concreet betekent dit voor uw kind(eren) dat maandag 16 maart en dinsdag 17 maart er geen lessen
worden gegeven. Deze dagen kunnen leerlingen wel thuis werken aan hun lessen. Voor veel lessen
is vaak in Magister al aangegeven wat te doen.
Teneinde het genomen overheidsbesluit direct te kunnen opvolgen en de continuïteit in het
onderwijsaanbod te kunnen borgen, hebben wij als school extra tijd nodig.
De komende twee dagen gaan wij daarom met onze medewerkers aan de slag
om daarvoor voorbereidingen te treffen. Wij werken er hard aan om ook tijdens de verplichte
schoolsluiting, het onderwijs zo veel mogelijk doorgang kan gaan vinden, bijvoorbeeld door digitaal
onderwijs op afstand aan te bieden met onze docenten.
Onze medewerkers ontvangen vanavond een aparte mail met daarin het programma voor de
komende dagen en de (digitale) tools die inmiddels klaargezet zijn door ICT.
De komende dagen worden, zoals reeds gemeld, op school mogelijkheden gecreëerd leerlingen op te
vangen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. Deze op te vangen leerlingen kunnen zich
morgenochtend om 8.30 uur melden in de centrale hal.
PART 3.
Alle toetsen voor maandag 16 en dinsdag 17 maart komen te vervallen. Nieuwe data volgen zodra de
scholen weer (gedeeltelijk) open kunnen.
Mentormiddag/avond van donderdag 27 maart
De geplande gesprekken komen te vervallen. Wij zullen op een later tijdstip bekijken hoe en wanneer
deze gehouden kunnen worden.
Ziek geworden?
Mocht u of uw kind ziek zijn geworden en er is een verdenking van Corona, dan verzoeken wij u dit te
melden via w.traa@de-breul.nl

School bereikbaar?
De school is telefonisch bereikbaar.
School open?
De school is open maar de toegang is beperkt. Wij willen geen grote groepen mensen in de school.
Alleen de bezoekersentree is open. Wij willen het aantal bezoekers echter beperkt houden. Bezoek is
dus alleen op afspraak mogelijk.
En verder?
Zoals u zal begrijpen is de huidige situatie slecht voorspelbaar. Wij volgen de actualiteiten continu en
passen ons beleid daarop aan. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw steun. Wij willen u
vragen om uw e-mail geregeld in de gaten te houden. Mocht u dringende vragen hebben dan kunt u
terecht bij de teamleider van de afdeling van uw zoon of dochter.
Volgende bericht?
Het volgende bericht volgt op dinsdag 17 maart rond 15:00 uur per mail. Indien nodig melden wij ons
eerder.
Ik wens iedereen veel sterkte toe in de komende dagen.
Namens de schoolleiding,
Ferry Brokers
Rector/bestuurder De Breul

