Purmerend, 27 mei 2020

Betreft: vervoer naar school vanaf 2 juni a.s.

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf 2 juni gaan de scholen in het voortgezet onderwijs weer beperkt open. Wij verheugen
ons er erg op alle leerlingen weer te zien. Het onderwijs zal niet hetzelfde zijn als voor Corona.
Op dit moment zijn wij druk bezig de scholen in te richten volgens de richtlijnen van het RIVM.
Uw zoon of dochter kan zich dan makkelijker aan alle regels houden als handen wassen en
afstand houden. Ook zijn er regels over hoe de leerlingen naar school komen, om drukte in het
openbaar vervoer zoveel mogelijk te voorkomen.
Het uitgangspunt van het Ministerie is: Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8
kilometer van de school worden uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV
en zoveel mogelijk op de fiets te komen. Als dat niet kan mag u uw zoon of dochter ook
brengen. Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.
Uw kind woont meer dan 8 km van school
Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook
opgeroepen om zoveel mogelijk op de fiets te komen of zich te laten halen en brengen door
een ouder/verzorger. Wij roepen u en uw zoon of dochter op om dit op te volgen.
Is het OV de enige mogelijkheid? Draag een mondkapje!
Als fietsen of brengen echt niet gaat, dan kan uw zoon of dochter gebruik maken van het OV.
Wij hebben contact gehad met EBS, de regionale busvervoerder. Ook EBS beaamt dat
leerlingen alleen gebruik van de bus kunnen maken als andere opties echt niet kunnen. Uw
zoon of dochter moet vanaf 1 juni wel verplicht een mondkapje dragen in al het openbaar
vervoer, ook in de bus. Daarnaast is het verplicht om anderhalve meter afstand te houden.
Minder vervoerscapaciteit
Omdat we allemaal afstand moeten houden, juist ook in het openbaar vervoer, is er minder
capaciteit om mensen te vervoeren. De bussen hebben ca 40% vervoerscapaciteit. Dat
betekent dat bussen minder reizigers toelaten. Dat kan betekenen dat de bus te vol is en zelfs
doorrijdt, waardoor uw zoon of dochter op een volgende bus moeten wachten. Als dit op
bepaalde trajecten vaak voorkomt, zal EBS naar oplossingen zoeken.
Wij wensen uw zoon of dochter een fijne laatste periode van dit schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,

Purmerendse ScholenGroep

