Aan de ouders/verzorgen van VCOG-scholen

Groningen, 15 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
Via het nieuws heeft u kunnen vernemen dat het kabinet vanmiddag overleg heeft gehad met
medisch specialisten, ziekenhuisorganisaties, onderwijsorganisaties en het RIVM. Als VCOG stond
onze communicatie klaar en hebben de persconferentie afgewacht. Onderstaande besluit geldt
voor minimaal 3 weken.
Ons uitgangspunt was tot nu toe om het onderwijs op school zo veel mogelijk door te laten gaan
zolang we dit op een veilige verantwoorde manier konden organiseren. De ontwikkelingen gingen
snel en er spelen veel vragen over de consequenties voor leerlingen, medewerkers en scholen. Als
bestuur vinden we het van groot belang om:
•
•
•

de gezondheid van onze leerlingen, medewerkers en directe omgeving voorop te stellen
er samen alles aan te doen om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken
onrust weg te nemen en duidelijkheid (in de regio) te bieden.

Vanaf 16 maart tot 6 april geen klassikaal onderwijs
Zojuist is besloten dat er vanaf maandag 16 maart in elk geval 3 weken geen onderwijs wordt
gegeven binnen de schoolgebouwen van CSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen. Ouders
wordt gevraagd om kinderen thuis te houden. In deze periode wordt samen met de schoolleiding
en medewerkers onderzocht hoe we het onderwijs op afstand zo goed mogelijk kunnen
organiseren. Dit kunnen wij niet alleen en er zal hiervoor ook een beroep worden gedaan op jullie.

Maandag 16 maart ophalen leermiddelen en noodopvang
Onze scholen zijn vanaf maandag gesloten. Er wordt geen onderwijs meer gegeven maar de
gebouwen zijn deze dag nog open om het volgende te regelen:
•

Ophalen leermiddelen
Leerlingen hebben de mogelijkheid om lesmateriaal en leermiddelen op te halen. Een
instructie over wie op welk moment hiervoor de gelegenheid krijgt, wordt
gecommuniceerd door de schoolleiding.
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•
•

IT-voorbereiding
We treffende voorbereidingen vanuit school en IT voor leren op afstand waarbij de
ondersteuning van onderwijs aan leerlingen van groep 8 prioriteit heeft.
Noodopvang
We bieden in uiterste nood opvang voor onze leerlingen van ouders in de zorg of andere
vitale beroepen. Deze ouders wordt gevraagd hierover zo snel mogelijk contact op te
nemen met de schoolleiding. Medewerkers worden vanuit de schoolleiding gevraagd hierin
een rol te vervullen. Vanuit de kinderopvangorganisaties volgt aanvullende informatie.

Het stafbureau is vanaf maandag ook gesloten. Medewerkers werken vanaf maandag thuis en
krijgen nadere instructies om noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor
calamiteiten blijft het bureau bereikbaar en over verdere ontwikkelingen houden we u komende
tijd nauw aangesloten vanuit het bestuur en de schoolleiding via de geëigende (digitale) kanalen.

Met vriendelijke groet,

Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG
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