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Beste ouders/verzorgers,
In deze brief delen we de belangrijkste informatie rondom het coronavirus en wat dit betekent voor onze RENN4
scholen met u. Als RENN4 scholen volgen we de lijnen zoals deze door het RIVM zijn beschreven.
Mondkapjes
Vanuit de overheid is het nog steeds niet verplicht een mondkapje te dragen. Wel is het dringende advies in bepaalde
situaties een mondkapje in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te dragen. In overleg met de school kunnen
individuele afspraken op maat worden gemaakt als dat nodig is. Voor leerlingen van het Speciaal Onderwijs (SO) en
Speciaal Basisonderwijs (SBO) geldt dit dringende advies niet.
Besmetting en adviezen
Wij volgen in alle zaken rondom corona de richtlijnen van het RIVM. Het kan zijn dat een advies van een ander of een
andere instantie afwijkt van de richtlijnen van het RIVM. Als RENN4 kiezen we er voor de duidelijkheid voor om altijd de
richtlijnen van het RIVM te volgen. Dit alles in het belang van de gezondheid van iedereen in de school.
Als er een besmetting op school is, betekent dit niet direct dat de groep/school sluit. De school overlegt met de GGD
wat er moet gebeuren als er een besmetting op school is. De school informeert u welke stappen de school zet en over
de eventuele gevolgen voor het onderwijs van uw zoon/dochter.
(Externe) stages
Stages, ook op externe locaties, mogen doorgaan. De basismaatregelen en eventuele aanvullende maatregelen van het
stagebedrijf moeten hier uiteraard gevolgd worden. Helaas kan het voorkomen dat een stage niet doorgaat omdat de
stageverlener de stage stopzet. Dilemma’s zullen er altijd zijn, zeker in deze tijd. We zullen altijd kijken en zoeken naar
de mogelijkheden.
We blijven zorg en aandacht hebben voor de gezondheid en het welbevinden van uw zoon of dochter en voor onze
medewerkers. En uiteraard blijven we ons uiterste best doen het onderwijs zo goed mogelijk voort te zetten.
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