Ouders / verzorgers van leerlingen op Het Goese Lyceum en Pieter Zeeman
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CA20200312DS
annulering groepsreizen en excursies in verband met het Coronavirus

Beste ouder,
Eerder deze week ontving u van ons informatie over de maatregelen die de scholen binnen de
Pontes organisatie hebben genomen met betrekking tot het Coronavirus. Ik wil u graag
informeren over de besluiten die gisteren door de directie van Pontes zijn genomen in dit
verband.
Omdat de ontwikkelingen rondom het Coronavirus elkaar deze dagen zo enorm snel opvolgen,
het virus zich in Nederland en in Europa snel blijft verspreiden en omdat het nagenoeg
onmogelijk is de risico’s van reizen naar en het verblijf in het buitenland vooraf goed te kunnen
inschatten, heb ik het ingrijpende besluit genomen dat de Pontesscholen alle groepsreizen in
binnen- en buitenland die gepland zijn voor de periode tot en met de zomervakantie te
annuleren. Dit geldt dus nadrukkelijk ook voor die gebieden met een nu nog positief reisadvies.
Binnen alle locaties van Pontes vormen de binnen- en buitenlandse excursies, reizen en
uitwisselingen een waardevol en inspirerend onderdeel van het onderwijs. De ve iligheid en
gezondheid echter van onze leerlingen en medewerkers staan daarbij altijd op de eerste plaats.
Onder de huidige omstandigheden kunnen wij die niet langer garanderen.
Alternatieven
Wij kunnen op dit moment nog geen toezeggingen doen over eventu ele alternatieven. Als dit
aan de orde is dan wordt u daarover geïnformeerd door de desbetreffende schoolleiding. In
veel gevallen zal er in de geplande weken gewoon les worden gegeven.
Financiële consequenties
Door nu de diverse excursies en reizen te a nnuleren hopen we een deel van de door ons
gemaakte kosten nog terug te krijgen van de bij de excursie of reis betrokken organisaties.
Gelet op de berichtgeving in de pers gaan wij ervan uit dat een eventuele
annuleringsverzekering niet tot restitutie over zal gaan van de reeds door u betaalde reissom.
Indien dit het geval is dan zal Pontes de door u betaalde excursiebijdragen restitueren. Over
deze restitutie ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. We hebben tijd nodig om dit te regelen
en hopen op uw begrip daarvoor.
Wij realiseren ons terdege dat dit voor onze leerlingen een enorme teleurstelling is. Gezien
onze verantwoordelijkheid voor uw kind en onze medewerkers heb ik in nauw overleg met beide
rectoren toch gemeend dit besluit te moeten nemen, hoe spijtig ook. Wij houden u op de hoogte
van eventuele andere ontwikkelingen op beide scholen rondom het Coronavirus.
Met vriendelijk groet,

ir. K.G. Terlage
Voorzitter College van Bestuur

