Enschede, 16 maart 2020
Betreft: maatregelen naar aanleiding van landelijke schoolsluiting

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
Na de landelijke sluiting van alle scholen in Nederland, leven er veel vragen bij leerlingen,
ouders en medewerkers. We hebben te maken met een ongekende situatie die ons allen
voor enorme uitdagingen stelt. Wij voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het
onderwijs voor onze leerlingen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en in het belang
van ieders gezondheid te handelen. Momenteel wordt op onze locaties hard gewerkt om dit
vorm te geven. Onze focus ligt hierbij op onderwijs aan eindexamenleerlingen en onderwijs
op afstand voor alle leerlingen. Graag houden wij u middels deze brief op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen.
Eindexamens
In de loop van de week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over
maatregelen ten aanzien van de schoolexamens en de eindexamens. Natuurlijk brengen we
u daarvan tijdig op de hoogte.
Vooruitlopend hierop willen we eindexamenleerlingen op het volgende wijzen:
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer schoolexamens en/of centrale
examens worden uitgesteld. Dit betekent dat mogelijk het eerste en tweede tijdvak
verschuiven. Een dergelijke officiële regeling is altijd een maatregel van het Ministerie en
geldt dus landelijk voor alle eindexamenleerlingen. We hopen van harte dat het niet nodig
zal zijn, maar willen eindexamenleerlingen adviseren in de periode tot de zomervakantie
(start maandag 6 juli 2020) geen vakanties te plannen of de huidige geplande vakanties
goed te overwegen.
Toetsweek
Alle geplande toetsen gaan tot nader order niet door. Nadere informatie over toetsen volgt
zo spoedig mogelijk via de locatie.
Onderwijs op afstand
Op dit moment werken we aan de realisatie van onderwijs op afstand via de gebruikelijke
elektronische leeromgevingen, zoals SomToday, It’s Learning en LessonUp. Leerlingen en
ouders ontvangen hierover zo spoedig mogelijk nadere informatie via de eigen locatie. De
komende periode zullen onze docenten beschikbaar zijn om digitaal vragen van leerlingen
te beantwoorden. Van leerlingen wordt verwacht dat zij thuis met schoolwerk bezig zijn. Aan
ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om dagelijks met hun kind mee te kijken in de
elektronische leeromgeving.
Opvang van leerlingen op school
We verzorgen vanaf maandag 16 maart opvang voor leerlingen met ouder(s)/verzorger(s)
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die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Daarnaast verzorgen wij ook opvang op school
voor leerlingen waarvan de ouders/verzorgers aangeven dat dit gewenst is. Wilt u van deze
opvang gebruik maken, dan willen wij dit graag weten in verband met de organisatie. U
ontvangt op korte termijn nadere informatie hierover van de locatie van uw kind.
Kluisjes
Leerlingen die spullen uit hun kluisje willen halen, kunnen op dinsdag 17 maart naar hun
locatie komen. Let op: conform RIVM richtlijnen mogen er steeds kleine groepen tegelijk op
school zijn. Leerlingen ontvangen via hun eigen locatie een rooster wanneer zij eventueel
naar school kunnen komen.
Schoolreizen en excursies
We willen ons voor de volle 100 procent kunnen richten op het primaire onderwijsproces.
Daarom worden alle schoolreizen en excursies die gepland staan tot en met 27 april
geannuleerd, ook als de lokale situatie in gebieden in het reisadvies van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken wijzigt. Ouders en leerlingen die al bedragen hebben betaald,
ontvangen dit retour. Dit vergt enige tijd en we vragen u om geduld.
Terughoudend in sociale contacten
We vragen u en onze medewerkers om terughoudend te zijn in sociale contacten en ervoor
te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter afstand tussen mensen wordt bewaard. Voor opvang
van leerlingen zijn onze locaties geopend, maar niet voor sociale ontmoetingen op of rond
het schoolterrein.
Aanwijzingen RIVM
Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM:
blijf thuis en beperk je sociale contacten als je verkouden bent, keelpijn of verhoging tot 38
graden hebt, of hoest. Ook moet men thuisblijven als men zelf of een huisgenoot behoort tot
de groep ‘kwetsbare personen’ of als men een huisgenoot heeft waarvan is vastgesteld dat
hij/zij het Coronavirus heeft.
Communicatie en informatie
We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht op onze informatiepagina www.bc-enschede.nl/coronavirus. 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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