Informatie Coronavirus voor leerlingen en ouders (update 13 maart)
Op donderdag 12 maart heeft het Corona-crisisteam van de overheid nieuwe maatregelen
afgekondigd. Uit deze maatregelen vloeien ook praktische maatregelen voor onze school
voort.
Bonhoeffer College volgt de adviezen van de overheid. Dit betekent dat alle locaties
van het Bonhoeffer College open blijven, tenzij de voorzitter van de Veiligheidsregio
anders besluit.

Wijzigingen in het overheidsadvies zijn daardoor ook "automatisch" wijzigingen in de
maatregelen en verplichtingen voor onze leerlingen en medewerkers.
Praktische maatregelen voor Bonhoeffer College:
 Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn
en/of koorts.
 Leerlingen die met klachten conform de RIVM richtlijnen toch naar school komen,
worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
 Leerlingen gaan bij aanvang van de dag zo snel mogelijk naar het leslokaal.
 Pauzes worden zoveel mogelijk gespreid (schoolplein, in de aula, in de lokalen of
op de gangen).
 Docenten kunnen vanwege de bijgestelde richtlijnen afwezig zijn. Bij lesuitval
proberen we dat op te vangen. Leerlingen moeten daarom regelmatig in de Zermelo
kijken.
 Toetsweken, praktijkexamens gaan vooralsnog door zoals gepland.
 Contacten met externe partijen die niet noodzakelijk zijn voor het primaire
onderwijsproces, worden geannuleerd (bv gastdocenten, huiswerkbegeleiding van
Gradua en Lenteschool).
 (Maatschappelijke) stages van onze leerlingen bij bedrijven/instellingen gaan niet
door, evenals bezoeken van leerlingen aan andere onderwijsinstellingen. De
betrokken stageleerlingen en ouders/verzorgers krijgen hierover een brief.
 Oudergesprekken vinden niet fysiek op school plaats, maar telefonisch of digitaal.
 Ouder- en informatieavonden worden geannuleerd of uitgesteld.
 Alle reizen/excursies die gepland staan tot en met 31 maart naar groene gebieden
in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden geannuleerd of
uitgesteld.
 Alle geplande reizen/excursies die gepland staan tot en met 27 april naar gele,
oranje en rode gebieden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken worden conform eerder besluit geannuleerd of uitgesteld.
Bovenstaande maatregelen gaan vandaag in en blijven geldig t/m 31-03-2020
Uiteraard houden wij jullie op de hoogte en wordt bij wijzigingen deze informatiepagina
geüpdatet.
Verder vragen we je om ook thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en
andere persoonlijke hygiëne.
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Mocht je vragen, tips of opmerkingen hebben dan kun je die kwijt bij je schoolleiding.
Websites RIVM
Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:
Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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