Vlaardingen, woensdag 22 april 2020
Betreft: informatie naar aanleiding van persconferentie

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,
Gisteren, dinsdag 21 april is er wederom een landelijke persconferentie geweest die we allemaal hebben kunnen zien.
Ook wij hebben de ontwikkelingen gehoord aangaande de maatregelen voor de scholen. De scholen voor voortgezet
onderwijs blijven ook na 28 april gesloten, zo ook het Geuzencollege.
Wel heeft de minister aangegeven dat de scholen voor voortgezet onderwijs zich kunnen voorbereiden voor een
opening vanaf 2 juni 2020 met de maatregelen van het RIVM zoals 1,5meter afstand houden en zeer regelmatig je
handen wassen.
Bovenstaand betekent dat het Geuzencollege verder gaat met het verzorgen van onderwijs op afstand na de
meivakantie op de wijze die u nu van ons gewend bent.
Ook zullen wij ons beraden op een opening in deze nieuwe situatie met onderwijs op 1,5meter afstand, de zogenaamde
‘anderhalve meter- school’.
We gaan ook nadenken over de voortgang van alle leerlingen en hoe we gaan bepalen of onze leerlingen, uw kind over
gaat naar het volgend schooljaar. Welke criteria we hiervoor gaan hanteren moeten eveneens bepaald worden.
Om bovenstaand goed te doordenken, hebben wij een studiedag ingelast voor alle collega’s en zullen we nadenken over
looproute in de school, klassenopstelling, pauzes en ook voor binnenkomen en verlaten van de school. Tevens zullen
hygiëne-maatregelen getroffen worden. Zo worden alle toiletblokken voorzien van desinfecteergel en papieren
handdoekjes. De schoonmaak zal nog meer gericht worden op stoelen, tafels, handklinken en gladde oppervlakken.
Vanaf 7 mei aanstaande betekent dit:
Ø Op donderdag 7 en 8 mei zijn er voor alle collega’s van het Geuzencollege studiedagen, waarin we de periode tot aan 2
juni, als ook de periode erna grondig gaan voorbereiden en goed met u en de leerlingen willen communiceren. De
leerlingen krijgen op 7 en 8 mei dan nog geen onderwijs op afstand;
Ø De eerste schooldag na de meivakantie wordt dan ook verplaatst van donderdag 7 mei naar maandag 11 mei
Ø Vóór 2 juni berichten wij u over de wijze waarop de school inhoud gaat geven aan de voorwaarde om 1,5 meter afstand
van elkaar te houden en tevens onderwijs te verzorgen;
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de locatie of met de mentor van uw kind.
In de week van 25 mei zullen wij u weer informeren over de manier hoe wij vanaf dinsdag 2 juni ons onderwijs verder
zullen invullen. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen waar nodig gepaste
maatregelen nemen.
Wij wensen u in alle omstandigheden een goede vakantie toe.

Met hartelijke groeten,
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