Aan alle ouders, verzorgers van de leerlingen
van Elan Onderwijsgroep

Betreft: Coronavirus – alle scholen dicht tot en met 20 maart 2020
Stiens, 15 maart 2020
Geachte ouders, verzorgers,
In de afgelopen dagen is veel discussie ontstaan over het standpunt van de overheid met betrekking
tot het openhouden van scholen. Ook binnen Elan Onderwijsgroep is de discussie gevoerd over wat
wijs is in de situatie rondom het Coronavirus waar we nu in terecht zijn gekomen. In deze brief wordt
u nader geïnformeerd over de afwegingen die wij als organisatie hebben gemaakt.
Besluit
Elan Onderwijsgroep sluit haar scholen de komende week in verband met het Coronavirus. Wij
hebben als Onderwijsgroep een verantwoordelijkheid richting zowel onze leerlingen als ook alle
medewerkers van de organisatie. Om zowel leerlingen als medewerkers niet onnodig bloot te stellen
aan mogelijk besmettingsgevaar, is dit besluit genomen.
Toelichting
Dit besluit is genomen in de wetenschap dat dit impact kan hebben op alle betrokkenen, voor zowel
medewerkers als u als ouders, verzorgers. We zien dat ook andere schoolbesturen in de regio het
besluit hebben genomen om de scholen uit voorzorg te sluiten. Hier sluit Elan Onderwijsgroep zich
dus bij aan.
Op dit moment hebben we besloten dat de scholen dichtgaan tot en met vrijdag 20 maart. Het
besluit om de scholen te sluiten vraagt van ons allemaal om een verantwoordelijkheid te dragen voor
onze omgeving. Met name de werkzaamheden van de ouders, verzorgers in de vitale sectoren
moeten door kunnen gaan.
Mocht het zo zijn dat u door dit besluit in de problemen komt met de opvang van uw kind, dan kunt
u contact opnemen met het telefoonnummer dat apart van deze brief met u vanuit de school zal
worden gedeeld.
Vervolg
Vanuit Elan Onderwijsgroep wordt nu nagedacht over het geven van thuisonderwijs. Wat betekent
dit, wat komt er bij kijken, wat is nodig om thuisonderwijs te kunnen geven, enz. De komende week
wordt u in een volgende nieuwsbrief op de hoogte gehouden van deze en andere ontwikkelingen.
Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
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