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Plan van Aanpak Verlenging lockdown inclusief aangescherpte
maatregelen

Verlenging lockdown
In de persconferentie van dinsdag 12 januari heeft het Kabinet meegedeeld dat de lockdown met drie weken
wordt verlengd, met voor het onderwijs als consequentie dat het mbo, vo en vso tot 08 februari dicht blijft.
Ook in de verlengde lockdown geldt dat het Kabinet voor een aantal situaties een uitzondering maakt,
bedoeld om specifiek gedefinieerde groepen de mogelijkheid te geven om fysiek onderwijs te ontvangen.
Met als belangrijke opmerking van minister Slob dat het schoolbestuur niet aan het onmogelijke gehouden
kan worden én dat hij het bestuur toevertrouwd om met betrekking tot de uitzonderingen de juiste keuze
maakt wat mogelijk en verantwoord is binnen de eigen schoolsituatie.
Met deze wetenschap zijn wij als Briant College in het kader van veiligheid, kwaliteit van onderwijs en
gezondheid gaan kijken welke mogelijkheden er zijn binnen onze school. Dit is een zorgvuldig proces
geweest tussen College van Bestuur De Onderwijsspecialisten, MT en de Medezeggenschapsraad.
Wat betekent dit voor het Briant College?
Briant College blijft tot in ieder geval 08 februari gesloten voor fysiek onderwijs voor de klassen 1, 2 en 3.
Deze klassen ontvangen afstandsonderwijs tot nadere orde. Voor een aantal groepen leerlingen is een
uitzondering gemaakt om fysiek onderwijs te kunnen volgen. Dit zijn:
Leerlingen in een examenjaar; vanwege het belang van het examen en dat leerlingen zoveel mogelijk
rust en regelmaat behouden om zich hierop voor te bereiden.
Noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en/of ouders met één of twee cruciale beroepen,
waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat.
Wat betekent dit voor u en uw kind/pupil?
Hieronder vindt u de afspraken die gelden binnen Briant College.
•

Fysiek les voor alle klassen niet mogelijk

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het
coronavirus blijft het Briant College tot zeker 08 februari gesloten voor fysiek onderwijs
voor de klassen 1, 2 en 3. Als MT vinden wij het op dit moment niet verantwoord op
volledig open te gaan. De veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers
vinden wij belangrijker dan het geven van fysiek onderwijs. Bij het heropenen van onze
school moeten we een veilige schoolomgeving met voldoende afstand kunnen creëren, dit
is niet mogelijk.
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•

Kwaliteit van onderwijs
We zorgen ervoor dat elke leerling kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs kan ontvangen in een voor
hem of haar zo veilige mogelijke omgeving. We borgen de kwaliteit van het onderwijs zo goed
mogelijk, zowel van het onderwijs op afstand als fysiek.

We geven ruimte voor maatwerk om het onderwijs goed te organiseren. Zowel in personele
bezetting als in wat er fysiek op de school mogelijk is.
•

Noodopvang
Briant College biedt noodopvang voor kwetsbare leerlingen en/of voor ouders met één of twee cruciale
beroepen. We begrijpen dat dit op een aantal plaatsen begint te knellen, desondanks kunnen we dit
probleem niet oplossen.

•

Extra maatregel; 1,5 meter afstand
Een extra toevoeging vergeleken met de huidige situatie, is dat alle leerlingen die fysiek onderwijs
volgen met ingang van direct de 1,5 meter afstand gaan hanteren, zowel richting de medeleerling als
onze medewerkers. Deze maatregel treedt direct in werking. De 1,5 meter afstand is geen vervanging
van het mond-/neusmasker. Dat dient nog steeds gedragen te worden buiten de klas. Helaas moeten
wij nog steeds constateren dat niet iedere leerling een mond-/neusmasker bij zich heeft én deze ook
niet draagt. Via deze weg nog de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

-

Uw kind/pupil een mond-/neusmasker bij zich heeft en deze niet weggooit op straat of
ergens anders in de school.

-

Uw kind/pupil deze ook –buiten de lessen- draagt. In de klaslokalen mag het mondkapje
af.

-

Uw kind/pupil 1,5 meter afstand houdt binnen de school van medeleerlingen en onze
medewerkers.

-

Alle overige maatregelen die vanuit de overheid gelden ten aanzien van het bestrijden
van het COVID-19 virus.

Tot slot
Wellicht overbodig om te melden is dat onze doelstelling is en blijft - om in deze tijd van crisis- zo goed
mogelijk kwalitatief onderwijs te blijven verzorgen in een zo’n veilige mogelijke omgeving voor zowel
leerlingen als medewerkers. Hierbij ook rekening houdend met de thuissituatie van de leerling en begrip
voor de zorgen die er in de samenleving spelen. Wij willen u dan ook vragen om ons hierin te blijven
ondersteunen en dat uw kind zich aan de gevraagde maatregelen houdt als hij/zij fysiek op school komt. We
kunnen het niet vaak genoeg benadrukken dat we alleen samen, het virus onder controle kunnen krijgen.
Alle maatregelen die wij nemen zijn zorgvuldig afgewogen in het belang onze leerlingen, onze medewerkers
en het feit dat wij onderwijs kunnen blijven verzorgen!
Via deze (LINK) kunt het de brief van het ministerie van VWS nog nalezen over de verlenging van de
lockdown maatregelen. Heeft u nog vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen via de mentor
van uw kind/pupil. Wilt u meer informatie over het besluit dan kunt u contact opnemen met de directie.
We helpen u graag!

