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Deventer, 2 maart 2020

Aan de leerlingen van het Vlier en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: Coronavirus

Beste leerling(en), geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie weten is het Coronavirus COVID-19 in Nederland gesignaleerd. Net als jullie voelen wij ons
verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Het bestuur van onze school heeft een team samengesteld dat
de ontwikkelingen op de voet volgt en indien nodig maatregelen treft. Zij laten zich daarbij leiden door
adviezen van deskundigen uit betrouwbare bronnen, zoals RIVM en GGD.
Maatregelen
Op basis van de informatie van dit moment heeft het College van Bestuur vandaag besloten tot de
volgende maatregelen, die met onmiddellijke ingang gelden:
Alle reizen met leerlingen en/of medewerkers naar gebieden in de maand maart die geel, oranje en
rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worden uitgesteld of
geannuleerd). Annuleringskosten voor ouders en leerlingen op basis van dit reisadvies van Buitenlandse
Zaken worden vergoed. We communiceren volgende week over de afhandeling ervan. We bekijken per
week of en met welke termijn de annuleringsperiode wordt uitgebreid. We begrijpen dat dit een
teleurstelling is, maar we vinden het niet verstandig om op dit moment met leerlingen en/of collega’s
op reis te gaan naar deze gebieden.
De schoolleiding van het Vlier kijkt iedere dag op de website van het RIVM en naar de reisadviezen van
Buitenlandse zaken. Vooralsnog kunnen de geplande reizen naar Krakau, Andalusië, Tsjechië en Sicilië
doorgaan en kunnen we collega’s en leerlingen uit Roemenië en Portugal volgens plan ontvangen. Ook
de geplande excursie van 4 vwo naar Amsterdam gaat vooralsnog gewoon door. Er staat ook een bericht
over het Coronavirus op de website van Het Vlier.
Volgens het advies van de Rijksoverheid moeten leerlingen en medewerkers die de afgelopen 14 dagen
in gebieden zijn geweest die geel, oranje en rood gekleurd zijn in het reisadvies van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken én die ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van luchtwegklachten én koorts) 2
weken thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts en de regionale GGD. Mocht dit aan
de orde zijn, meld dit dan bij de schoolleiding.
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In geval van besmetting of sterk vermoeden van besmetting van leerling(en) of medewerker(s) geldt een
onmiddellijke meldplicht bij de schoolleiding. Er zullen dan direct enkele protocollen in werking treden.
Uiteraard stellen we jullie op de hoogte als dit aan de orde is.
Verder vragen we je om thuis extra aandacht te schenken aan handen wassen en andere persoonlijke
hygiëne.
Communicatie en informatie
Indien nodig voorziet de schoolleiding je van informatie over eventuele andere maatregelen. Mocht je
vragen, tips of opmerkingen hebben dan kun je die via info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl bij ons kwijt.
Mede namens het College van Bestuur,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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