Beste studenten,
Gisteravond heeft het kabinet aanvullende richtlijnen geformuleerd voor het onderwijs (PO,
VO) en de kinderopvang in deze periode van beheersing van het corona virus. Dit houdt in dat
naast de scholen ook de horeca en sportclubs dicht gaan om de sociale interactie te
minimaliseren. De onderwijs- en kinderopvangkoepels hebben besloten hier gezamenlijk in
op te trekken en het kabinetsbeleid te volgen.
Voor de scholen en kinderopvang betekent dit het volgende:
· Alle kinderen blijven in beginsel thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in cruciale
beroepsgroepen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/cruciale-beroepsgroepen ) en geen andere opvangmogelijkheid hebben. Hiervoor wordt
een dekkend aanbod ingericht. Van 16 maart tot en met 6 april vindt geen regulier onderwijs
en reguliere kinderopvang plaats.
· De onderwijsinstellingen bereiden zich voor op afstandsonderwijs en op schoolniveau wordt
bepaald hoe dit op zo kort mogelijke termijn wordt ingevuld. Hierbij ligt de prioriteit bij het
verzorgen van onderwijs voor leerlingen die dit jaar eindexamen moeten doen. In de loop van
de week zal landelijke informatie volgen over de invulling van de examens.
· Medewerkers van het onderwijs en de kinderopvang die niet ziek zijn, zetten zich in voor het
afstandsonderwijs en/of de tijdelijke begeleiding van kinderen van ouders uit cruciale
beroepsgroepen. Deze situatie kan zich ook in het VO voordoen.
Wat betekent dit voor studenten?
Het kabinet geeft aan dat van leraren die gezond zijn, wordt verwacht dat zij op school
aanwezig zijn om te werken aan het onderwijs op afstand en aan de opvang van kinderen van
ouders in vitale beroepen. Belangrijk is de berichtgeving van je stageschool in de gaten te
houden wat betreft besluitvorming omtrent aanwezigheid en inzet van stagiair(e)s. Het staat
studenten vrij in overleg met werklekbegeleiders en opleidingscoördinatoren ondersteuning
bij de werkzaamheden op de scholen te bieden. We begrijpen goed dat het onzekere tijden
zijn, waarin betrokkenheid bij de leerlingen en zorgen om onze eigen gezondheid allebei een
rol spelen.
We blijven ons houden aan de richtlijnen voor de gezondheid die het RIVM heeft vastgesteld,
waaronder het werken op gepaste onderlinge afstand. In geval van klachten: blijf thuis.
De bijeenkomsten in het kader van het cursusprogramma van de opleidingsschool zullen in
lijn met de landelijke besluitvorming vooralsnog geen doorgang vinden.

Vervolgcommunicatie
Het management van de opleidingsinstituten, scholen en de opleidingsscholen zullen jullie via
de mail op de hoogte houden wat betreft de laatste stand van zaken. De huidige situatie vraagt
van ons dat we voortdurend anticiperen op de actualiteit, wat concreet betekent dat alle
betrokkenen bij de opleidingsschool de komende tijd steeds opnieuw besluiten moeten nemen.
Het is dan ook verplicht en essentieel om de komende tijd je mail goed in de gaten te houden.
Wij wensen iedereen de komende tijd sterkte toe in deze onzekere tijd.
Hartelijke groet,
Ruud, Gabi en Alette

