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Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van
de scholen van scholengroep VOvA
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Betreft

Update n.a.v. berichtgeving 15.03.2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Via deze brief geven wij u graag een update met betrekking tot de aangescherpte maatregelen die
door het kabinet genomen zijn om een verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk
tegen te gaan.
GEEN LESSEN T/M 6 APRIL 2020
Wij gaan mee met de maatregel die het kabinet gisteren gesteld heeft. Dat betekent dat de periode
dat er geen lessen worden gegeven, verlengd is. Tot en met maandag 6 april worden er geen
lessen gegeven op de locaties van het VOvA.
EXAMINERING
Vanuit school wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat deze situatie zo min mogelijk invloed
heeft op je studievoortgang. Door de Rijksoverheid is echter besloten ook de schoolexamens tot
nader order niet te laten plaatsvinden. Op enkele scholen zijn daarop mogelijk uitzonderingen. Als
dat jouw school betreft, word je hierover geïnformeerd door je school.
GEBOUWEN WEL OPEN + OPVANG
De schoolgebouwen van het VOvA blijven open voor activiteiten van medewerkers die niet thuis,
maar in de schoolgebouwen moeten plaatsvinden.
Tevens zijn de schoolgebouwen open voor leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in ‘vitale
beroepen’ werken. Neem contact op met jouw school, als je om deze reden in de komende drie
weken opgevangen wilt worden.
STAGES
Alle stages worden momenteel stopgezet. Als de scholen over enkele weken weer lessen gaan
verzorgen, zal er gekeken worden hoe de stages weer opgepakt kunnen worden. Informatie
hierover ontvang je dan van jouw eigen school.
ONLINE ONDERWIJS
We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan via online kanalen, maar dat kan
per school verschillen. Komende week wordt per school bekeken wat en of er mogelijkheden zijn
om onderwijs op afstand aan te bieden. Daarover volgt uiterlijk vrijdag 20 maart meer informatie via
de school.
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GEZONDHEID
Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM (koorts, hoesten, verkoudheid of
keelpijn), meld je je ziek bij school. Het is belangrijk dat je je houdt aan de gezondheidsrichtlijnen
van het RIVM. Lees die goed en houd je daar aan. Kijk regelmatig naar updates op de site van het
RIVM: www.rivm.nl.
VRAGEN?
We volgen dagelijks de officiële richtlijnen en recente ontwikkelingen die instanties als de
Rijksoverheid, het RIVM en de GGD afgeven. Als er belangrijke nieuwe veranderingen zijn,
informeren wij je daarover. Verder proberen we de informatie op onze website, www.vova.nl,
actueel te houden.
Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar het centrale mailadres: corona@vova.nl. Voor
algemene vragen over het coronavirus zie de websites van www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.
Met vriendelijke groet,
Lotte Neuhaus
Voorzitter directie VOvA
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