Asten / Someren, 15 maart 2020
Onderwerp: maatregelen RIVM

Beste ouders en leerlingen

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus: Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Het beleid
is gewijzigd door o.a. het niet afnemend aantal besmettingen en de toenemende
maatschappelijke druk van scholen, schoolleiders, docenten, medewerkers en leerlingen en
ouders. Wat betekent dit voor het Varendonck College?
Opvang leerlingen
Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en beide ouders werkzaam zijn in één van de
cruciale beroepsgroepen, zijn welkom op onze school. Zij kunnen zich maandag 16 maart
om 8:30 uur melden bij de balie van Kanaalstraat 14 in Someren of de balie van Beatrixlaan
25 in Asten. Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en
luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een cruciale
beroepsgroep.
School geopend om spullen op te halen
De school is maandag 16 maart geopend voor die leerlingen die spullen willen ophalen.
Hiervoor geldt het volgende rooster voor leerlingen van locatie Someren èn Asten:
•
•
•
•
•
•

9:00 – 10:00 uur: leerjaar 1
10:00 – 11:00 uur: leerjaar 2
11:00 – 12:00 uur: leerjaar 3
12:00 – 13:00 uur: leerjaar 4
13:00 – 14:00 uur: leerjaar 5
14:00 – 15:00 uur leerjaar 6

We willen alle leerlingen vragen om alleen te komen als dit echt noodzakelijk is, afstand
van elkaar te houden (1,5 meter) en direct weer naar huis te gaan als de benodigde spullen
zijn opgehaald.
Eindexamenleerlingen
Bij het onderwijs op afstand dat we op het Varendonck College gaan organiseren staan
onze examenleerlingen bovenaan onze prioriteitenlijst. Vanuit de overheid volgt over de
examenleerlingen komende week meer informatie. Tot die tijd worden deze leerlingen
gelijkgeschakeld met andere leerlingen en gaan ze dus ook niet naar school. Morgen komen

de bonden, en OCW en VO-raad bij elkaar om hierover te spreken. Waarschijnlijk komt hier
eind volgende week uitsluitsel over.

Onderwijs op afstand
Onze docenten zetten zich in om 'onderwijs op afstand' zo snel en zo adequaat mogelijk te
realiseren. Zodra dit geregeld is, informeren wij u direct.
Activiteiten afgelast
Alle onderwijsgerelateerde activiteiten binnen school en buiten school zijn afgelast tot en
met in ieder geval 6 april.
U zult nog veel vragen hebben waar we op dit moment nog geen antwoord op kunnen
geven. We doen ons best u in de komende tijd steeds adequaat te informeren. Voor nu
hoop ik dat de informatie in deze brief voldoende is en antwoord op uw vragen geeft.
We hopen dat we gezamenlijk de virusuitbraak onder controle kunnen krijgen, zodat we
binnen afzienbare tijd iedereen weer op school kunnen ontvangen.
We wensen u en uw familie veel sterkte in deze bijzondere omstandigheden en natuurlijk
wensen we iedereen met klachten veel beterschap.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

