Informatie Coronavirus voor leerlingen en ouders (update 12 maart)
Vandaag (12 maart 2020) heeft het Corona-crisisteam van de overheid nieuwe maatregelen
afgekondigd. Deze maatregelen hebben ook impact op onze school.
Bonhoeffer College volgt de adviezen van de overheid.
Wijzigingen in het overheidsadvies zijn daardoor ook "automatisch" wijzigingen in de
maatregelen en verplichtingen voor onze leerlingen en medewerkers.
De maatregelen in het kort:
 Alle scholen in het PO en VO blijven open, tenzij de voorzitter van de
Veiligheidsregio anders besluit.
 Iedereen in Nederland MOET thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of
keelpijn en/of koorts.
 Iedereen in Nederland mijdt sociale contacten.
 In heel Nederland worden evenementen, bijeenkomsten etc. met > 100 personen
afgelast.
 Iedereen in Nederland MOET thuiswerken waar dat redelijkerwijs kan, en werk te
spreiden.
 Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
 Zorgpersoneel: thuisblijven bij klachten EN koorts, reis niet naar het buitenland.
Deze maatregelen gaan vandaag in en blijven geldig t/m 31-03-2020
Toelichting bij het besluit scholen niet te sluiten
 Er zijn relatief weinig besmettingen op scholen.
 Jongeren behoren niet tot de hoog-risicogroepen
 De maatschappelijke impact van sluiting is groot; ouders werken op cruciale
plekken en zijn dan niet meer inzetbaar in het maatschappelijk arbeidsproces.
Conclusie: sluiting van scholen draagt weinig bij aan de bestrijding van de crisis en de
effecten zouden te groot zijn. Als iedereen zich houdt aan de maatregelen zijn er geen
mensen op school met mogelijke symptomen en is de kans op besmetting klein.
Update over school-/studiereizen
 alle reizen 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 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.
Praktische maatregelen
Op vrijdag 13 maart komt het Coronacrisis-team van het Bonhoeffer College bij elkaar om
zich te buigen over de evt. praktische maatregelen die voortvloeien uit bovenstaande.

Uiteraard houden wij jullie hiervan 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.
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

