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Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij informeer ik u over de nieuwste stand van zaken m.b.t. ons onderwijs en de
coronamaatregelen op Curaçao.
Vandaag is er wederom een persconferentie geweest. Daarin is aangekondigd dat Curaçao
fase 3 ingaat. In deze brief kunt u lezen wat fase 3 voor ons inhoudt, wat het voor ons
onderwijs betekent. Wilt u de informatie alstublieft met uw kind(eren) delen?
Er is gesproken over de snelle stijging van lokale besmettingen en de verschillende clusters
die er zijn. Er is gezegd dat de regering nu extra maatregelen moet nemen om te voorkomen
dat we over een aantal weken in grotere problemen komen. Iedereen moet zich aan de
regels houden en zo kunnen we escalatie voorkomen. Deze fase 3 zal drie weken duren. Dan
wordt er geëvalueerd en wordt er opnieuw bekeken wat er nodig is. De volgende fase is een
lockdown.
De aanpassingen op scholen zijn voorzorgsmaatregelen. Er is momenteel geen reden voor
paniek en het is niet nodig om scholen te sluiten, zeggen de heer Rhuggenaath en dr.
Gerstenbluth. Als er een geval van besmetting op een school is, gaat de betreffende school
één of twee dagen dicht, wordt alles goed gedesinfecteerd en dan mag de school weer open.
Voor ons van belang is het volgende:
• Er mogen niet meer dan vier volwassenen tegelijk in een openbare ruimte. Dat
betekent dat wij u als ouder vragen een afspraak te maken met degene die u wilt
spreken en niet bij de receptie binnen te lopen, om te voorkomen dat daar meer dan
vier mensen samenkomen. Als het mogelijk is, vragen wij u via Microsoft Teams met
docenten te communiceren. De één-op-één afspraken tussen ouders van nieuwe
leerlingen en de mentor kunnen gewoon doorgang vinden.
• Voor schoolklassen vanaf groep 8, dus voor scholen voor voortgezet en hoger
onderwijs, geldt een maximaal aantal van 25 leerlingen in een lokaal. Onze grootste
klas heeft 23 leerlingen. Dat betekent voor ons dat wij in ons onderwijs niets hoeven
aan te passen, we hoeven geen groepen hoeven te splitsen.
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• We bereiden alles voor zodat we klaar zijn voor een eventuele lockdown. We zullen
dan volledig online lesgeven via Microsoft Teams. De reden dat wij niet nu al
overgaan naar online lessen, ligt in het feit dat deze manier van lesgeven vooral goed
werkt als u als ouder(s) ook thuis bent, zodat u een oogje in het zeil kunt houden.
Bovendien is het belangrijk eerst een relatie met de leerlingen op te bouwen,
voordat online lessen zinvol kunnen starten en zijn er leerlingen die niet goed kunnen
leren in een online situatie, zij hebben het docentcontact echt hard nodig. Wij willen
eventuele achterstanden natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen.
Zolang we open kunnen blijven, blijft het belangrijk dat al onze leerlingen en docenten zich
houden aan de algehele richtlijnen. Handen wassen met water en zeep, niezen in een
papieren zakdoek of de elleboog, niet uit elkaars flesjes drinken, zo min mogelijk aan je
neus/mond/ogen komen, etc. We geven elkaar geen hand meer. Bij binnenkomst op school
en in het klaslokaal desinfecteren de leerlingen hun handen. We gaan daar versterkt op
toezien. De schoonmaak blijft geïntensiveerd, iedere dag worden alle lokalen gepoetst,
gelucht en de tafeltjes gedesinfecteerd. Met elkaar houden we het veilig.
Gezondheidsklachten – wanneer blijft mijn kind thuis?
Mocht uw kind milde gezondheidsklachten hebben, houdt u hem of haar dan thuis, om
mogelijke verspreiding van ziektekiemen te voorkomen. Milde gezondheidsklachten zijn:
• Niezen
• Keelpijn
• Loopneus
• Licht hoesten
• Verhoging tot 38 graden
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
Wilt u naar de receptie bellen om te melden dat uw kind thuis blijft? Ook als het coronavirus
in uw familie of omgeving wordt vastgesteld, willen we dat graag weten. Het schijnt dat de
informatie daarover via de GGD soms langer duurt dan gewenst. De lijnen van ouders naar
school en andersom zijn korter en sneller.
Ik begrijp dat deze onzekere tijden veel flexibiliteit, geduld, creativiteit en
aanpassingsvermogen van u vragen. Wij doen ons uiterste best alles vanuit het
onderwijsperspectief zo goed mogelijk te regelen en u constant op de hoogte te houden.
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
desondanks nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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