BRIEF 23 MAART 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Vanmorgen hebben wij het bericht gekregen dat een docent van de school dhr. Marcet, mentor
van klas T2D, is opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend is bij hem het coronavirus
geconstateerd. Op dit moment is nog niets te zeggen over de duur van zijn herstel. Dhr. Marcet is
de afgelopen dagen in verband met het ‘leren op afstand’ niet op school aanwezig geweest. We
hebben op dit moment geen signalen dat het virus verder verspreid is onder leerlingen of onder
andere medewerkers. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen, maar
vooralsnog kunnen we niets anders doen dan wachten. Het bericht maakt in elk geval duidelijk
hoe dicht het coronavirus ons genaderd is. Het is niet een gevaar op afstand, het raakt ons als
RSG.
Afronding schoolexamen
Vandaag is in het kader van de afronding van het schoolexamen een aantal toetsen afgenomen.
We zijn tevreden over hoe de situatie is verlopen. De leerlingen hebben zich heel goed aan de
regels gehouden, die wij hebben opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. De inzet van
collega’s is zeer professioneel en de betrokkenheid van hen is hartverwarmend geweest.
Het spoor dat is ingeslagen om deze week zo veel als mogelijk schoolexamens in aangepaste
setting met maximaal vijftien leerlingen af te nemen, blijkt echter niet langer haalbaar te zijn.
Afname in kleine groepen betekent een grote inzet van surveillanten. Dit gaat het vermogen van
de school op dit moment te boven. Op organisatorische gronden hebben we daarom besloten dat
het niet langer mogelijk is om de toetsen met fysieke aanwezigheid van de leerlingen op school af
te ronden, de toetsafname vindt vanaf dit moment geen verdere doorgang.
Er zijn vandaag veel zorgen geuit in contact dat wij hadden met verschillende ouders en
medewerkers. Kern van de contacten was veelal de vraag: Waarom worden de toetsen op school
afgenomen, terwijl het afgelopen weekeinde vooral is benadrukt via de landelijke media dat
mensen thuis moeten blijven. Om zicht te krijgen op dit dilemma heeft de schoolleiding contact
gezocht met de GGD. In dat gesprek is ook de situatie rond dhr. Marcet besproken en welke
mogelijke eﬀecten dit heeft voor leerlingen en/of collega’s. De GGD kwalificeert het contact op
school als laagrisicocontact, dit geldt zowel voor het contact dat dhr. Marcet met leerlingen en
collega’s heeft gehad, als het contact dat ontstaat bij de afronding van de schoolexamens. De
GGD concludeerde dat de school de organisatie van de toetsen vandaag op de juiste wijze heeft
vormgegeven. De maatregelen die de school heeft getroﬀen zijn passend en accuraat. De kans op
het verspreiden van het virus is nihil binnen deze c!
ontext. Het hierboven genoemde besluit om de afronding van het schoolexamen anders te
organiseren, is dan ook niet genomen uit veiligheidsoverwegingen, het gaat om de
uitvoerbaarheid.
Het betekent dat de school de komende week gaat onderzoeken op welke alternatieve wijze de
afronding van het schoolexamen wordt vormgegeven. Op maandag 30 maart brengen we de
examenkandidaten en hun ouders op de hoogte van de wijzigingen die noodzakelijk zijn in dit
traject. Met de verschillende betrokken secties nemen we contact op om de alternatieven in kaart
te brengen. Het tijdschema tot aanvang van het centraal examen bevat hier voldoende ruimte
voor. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de examenleerlingen zo min mogelijk nadeel
ondervinden van de gegeven situatie.
De toetsen die vanaf dinsdag 24 maart op school gepland stonden vinden dus geen doorgang.
Schoolexamens waarover docenten met de leerlingen afspraken hebben gemaakt die al niet op
school plaats zouden vinden gaan gewoon door. Alle betrokkenen bij het CPE kunstvakken 2 voor
VMBO-TL4 ontvangen zo snel mogelijk informatie over de afname van dit praktisch examen.
Opvang van leerlingen
In de periode dat de lessen geen doorgang vinden op school, wordt voor een aantal leerlingen
met ouders in vitale beroepen opvang verzorgd. Het betekent dat de school alle dagen van de
week geopend is van 09.00 – 15.00 uur.

Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

