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Maatregelen Corona
Afgelopen vrijdag is wederom een landelijke persconferentie geweest n.a.v. de oplopende
besmettingscijfers rondom Corona.
We merken ook op school dat meer leerlingen en personeelsleden positief getest worden, soms ziek
worden en thuis moeten blijven.
Voor onze sector verandert er in formele zin niets. De minister-president heeft echter ook een
oproep gedaan om in de eigen omgeving te kijken welke stappen nog extra gezet kunnen worden.
We hebben de volgende besluiten genomen, die in ieder geval de komende drie weken geldig zijn:
- We blijven uiteraard gewoon onze onderwijsactiviteiten continueren;
- Alle andere bijeenkomsten waarbij mensen elkaar fysiek ontmoeten worden geschrapt of
vervangen door een digitale bijeenkomst. Dat geldt dus onder andere voor ouderavonden,
oudergesprekken, de Open Huis dagen voor personeel, ouders en mensen uit de omgeving,
enz.;
Verder willen we iedereen vragen om de basismaatregelen in acht te blijven nemen. Als uw zoon of
dochter klachten heeft en/of positief getest gaan we er uiteraard van uit dat ze niet naar school
komen. Dit ter bescherming van medeleerlingen en onze personeelsleden.

GGD en besmettingen
De GGD heeft laten weten dat ze geen contact meer opnemen met scholen als er leerlingen besmet
zijn. De werkdruk is te groot geworden voor de GGD. Zij hebben de school gevraagd om zelf te
inventariseren hoeveel besmettingen er in een klas plaats vinden. Als er twee of meer zijn in een klas
moet de school contact opnemen met de GGD. Zij adviseren scholen dan welke vervolgstappen
ondernomen moeten worden. Daarom willen we ouders / verzorgers vragen om aan de mentor door
te geven wanneer kinderen besmet zijn met het virus. De school neemt dan contact op met de GGD
en bespreekt met hen de vervolgstappen die eventueel genomen moeten worden.

Bezoek Academie Maastricht
Op donderdag 18 november a.s. zullen de examenleerlingen Tekenen van havo 5 en vwo 6 verwacht
worden op Herdenkingsplein 12 in Maastricht. Om 8.25 u verzamelen wij voor het gebouw (op het
plein) hier wordt de aanwezigheid gecheckt door de tekendocent en om 8.30 u gaan wij dan
gezamenlijk naar binnen voor een bezoek en rondleiding door de kunstacademie.
Wij zullen daar uitleg krijgen van een van de docenten en tevens een rondleiding krijgen in de ateliers
door oud SMC leerling Mayren van der Coelen.
De betreffende leerlingen zullen hierdoor deze dag lessen 1 t/m 3 niet aanwezig zijn op school.
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