Leiden, 26 mei 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u vast al weet gaan binnenkort de scholen voor voortgezet onderwijs weer open. We bereiden
de komst van de leerlingen zorgvuldig voor. Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM. Zo
krijgen leerlingen in kleinere groepen les en zorgen wij voor desinfecterende gel in de school. Het kan
overigens prettig zijn voor uw zoon of dochter om zelf ook een klein flesje bij zich te hebben.
Vanwege de richtlijnen van het RIVM is het openbaar vervoer (OV) beperkt. Daardoor kan de reis
naar school lastig zijn. Landelijk is voor het voortgezet onderwijs daarom het volgende beleid
afgesproken. Kijkt u hierna welke situatie geldt voor uw kind.

Er zijn drie situaties:
1. Leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen, wordt uitdrukkelijk
verzocht om op de fiets (of scooter) te komen of zich te laten brengen en halen en dus geen
gebruik te maken van het OV. Moet uw kind om heel bijzondere persoonlijke redenen toch
gebruik maken van het OV, geeft u dit dan aan op het formulier, via de link hieronder. Doet u
dat svp uiterlijk vrijdag 29 mei 12.00 uur.
2. Ook leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen, wordt verzocht
om op de fiets (of scooter) te komen of zich te laten brengen en halen door een
ouder/verzorger.
3. Wonen leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van school en is de fiets (of scooter) of
brengen en halen echt niet mogelijk, dan neemt de school contact op met de regionale
vervoerder. Is dat bij uw kind het geval? Geeft u dit dan aan op het formulier, via de link
hieronder. Doet u dat svp uiterlijk vrijdag 29 mei 12.00 uur.
Van de gegevens op het formulier geven wij alleen het totaal aantal leerlingen per postcode,
eventueel de naam van de halte en reistijden door aan de vervoerder. Deze biedt vervolgens een zo
goed mogelijke oplossing en blijft verantwoordelijk voor het vervoer. Vanwege de uitzonderlijke
situatie vragen we hier uw begrip: het gaat om de best mogelijke oplossing, niet de meest perfecte.
De druk op het OV moet beperkt blijven.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJtis_hcBpO5duJNPrhArwS0SI-3Tm1UQkhXS1lJUlVFOVE2VTdCSUJDTFc4S0ozSy4u

Vanaf het vroege voorjaar wordt een groot beroep gedaan op u als ouders/verzorgers. Of het nu gaat
om huiswerk in de gaten houden, zorgen dat thuis en op het eigen werk alles draait, de zorg voor
kwetsbare familieleden of misschien persoonlijke zorgen: het vraagt allemaal veel energie. We weten
niet hoelang dit alles gaat duren; scholen zijn afhankelijk van het kabinetsbeleid. In deze brief vragen
wij opnieuw uw begrip en uw hulp.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met de schoolleiding via het
e-mailadres burggravenlaan@bonaventuracollege.nl.

Vriendelijke groeten,
schoolleiding
Bonaventuracollege Burggravenlaan

