Enschede, 15 maart 2020
Betreft: maatregelen Coronavirus COVID-19

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Wij maken ons grote zorgen. Over elkaars gezondheid, die van onze leerlingen, en
natuurlijk in het algemeen over wat ons te wachten staat. We horen en voelen dat dezelfde
zorgen er óók zijn bij u, en bij onze medewerkers.
Tot nu toe moeten de scholen waar mogelijk open blijven en onderwijs verzorgen, en
vervullen we daarmee ook een belangrijke opvangfunctie. We proberen uit alle macht te
doen wat we kunnen, maar ook wij kunnen het onmogelijke niet mogelijk maken.
En daarom voelen we ons steeds meer ongemakkelijk bij de situatie die is ontstaan: aan de
ene kant de officiële adviezen van het RIVM en het sterke beroep van het kabinet om open
te blijven. En in die context de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en de
voorbereidingen op de examens.
Aan de andere kant zijn er steeds meer andere geluiden van andere experts en we zien de
ontwikkelingen in de landen om ons heen.
Het bestuur van Carmel is samen met de schoolleiders zaterdag opnieuw in crisisberaad
bijeengekomen en heeft besloten om vanaf de komende week alleen nog te doen wat strikt
noodzakelijk is: onderwijs aan examenleerlingen (4 vmbo, 5 havo en 6 vwo), en opvang
voor wie daar behoefte aan heeft. Met daarbij de kanttekening dat men de aanwijzingen van
het RIVM over thuisblijven in acht neemt.
Met onze zorg voor 36.000 leerlingen en 4.200 medewerkers zijn wij in Nederland een
onderwijsverbond dat gewicht in de schaal legt. Daarom heeft ons bestuur hun zorgen en
besluit zaterdag gedeeld met de voorzitter van de VO-raad. De heer Rosenmöller heeft
toegezegd dit mee te nemen in zijn overleg met de Minister vanmiddag.
In de loop van vandaag horen we wat de uitkomsten zijn van het overleg in Den Haag. We
houden er rekening mee dat zij besluiten dat alle scholen alsnog gesloten worden, en dat
daarmee ons besluit “overvleugeld” wordt. Als dat zo is dan zullen we u daarover in de loop
van zondag via de schoolleiding meer informatie geven. Houdt u daarom onze
informatiepagina www.bc-enschede.nl/coronavirus goed in de gaten.
Mocht het kabinet anders besluiten dan blijven wij bij onze beslissing: Carmelscholen zijn
open voor opvang, en examenleerlingen worden zo goed mogelijk voorbereid op hun
examens. In dat laatste geval geldt dat de overige leerlingen tot nader order worden
vrijgesteld van lessen. Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende tijd of en hoe we
onderwijs kunnen verzorgen. De school is open voor opvang van leerlingen voor wie dat
nodig is.
Het personeel richt zich vanaf maandag op het zo goed mogelijk voorbereiden van de
examenklasleerlingen, en op een goede opvang van de leerlingen die naar school komen.
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We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail
sturen via info@bc-enschede.nl. We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te
benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de locatiedirecteuren,
Jan van Schilt en Genio Ruesen
centrale directie
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