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15 maart 2020
Betreft: maatregelen wegens corona-virus

Beste leerling en ouder/verzorger,
Vandaag heeft de overheid besloten dat de scholen t/m 6 april a.s. gesloten zullen zijn
vanwege het corona-virus. Dat betekent dat het onderwijs tot die tijd plaats zal vinden via
afstandsonderwijs. Dit is gezien de crisis een begrijpelijk advies, maar dit is voor het onderwijs
en alle betrokkenen op deze schaal volledig nieuw en daarom een enorme uitdaging.
Uiteraard hebben wij de afgelopen dagen niet stilgezeten en zijn al voorbereidingen getroffen
om dit in ieder geval technisch te kunnen realiseren. Docenten en secties hebben echter nog
enige tijd nodig om hun leermateriaal klaar te maken voor afstandsonderwijs en daar
gebruiken wij maandag 16 en, indien nodig, dinsdag 17 maart voor. Dat betekent dat er in
ieder geval maandag (en wellicht dinsdag) geen onderwijs plaats zal vinden.
Zoals de minister verzocht heeft, zal onze school wel geopend zijn voor leerlingen van ouders
van ‘vitale’ beroepen en dus voor opvang zorgen tussen 9.00-15.00 uur. De lijst met de
betreffende beroepen is te vinden op onze website. Graag attenderen wij deze leerlingen en
hun ouders erop dat er sprake zal zijn van geen of nauwelijks catering-faciliteiten op school.
Graag verzoeken wij ouders om ons vanavond nog te laten weten via ons info-adres (zie
website) of zij gebruik willen maken van de mogelijkheid tot opvang, zodat wij ons daar op
voor kunnen bereiden.
Maandag zal een taskforce van onze scholen zo snel mogelijk afspraken maken over de
organisatie van afstandsonderwijs en medewerkers en ouders/leerlingen daarover
informeren. U mag verwachten dat er specifiek aandacht zal zijn voor leerlingen die zich aan
het voorbereiden zijn op de examens. De minister heeft toegezegd daarvoor met aparte
afspraken of regelingen te komen.
Voor dit moment geldt dat tot nader order alle tot 6 april geplande schoolexamens komen te
vervallen.
Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Wij kunnen ons goed
voorstellen dat dit vragen bij u oplevert. Om te voorkomen dat onze telefonisten, teamleiders
en mentoren overbelast worden door telefoontjes, willen wij u vragen om zoveel mogelijk de
email te gebruiken voor het stellen van vragen en onze berichtgeving (ook via de website) af
te wachten.
Wij gaan in elk geval ons best doen om binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk onderwijs
te blijven verzorgen en vragen daarbij bij voorbaat om uw medewerking.
U ontvangt z.s.m. nader bericht.
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