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Op dinsdagavond 21 april maakte minister-president Rutte bekend dat middelbare scholen
nog tot en met in ieder geval 1 juni gesloten zullen blijven. Dat betekent dat onze scholen
voorlopig nog afstandsonderwijs blijven aanbieden, waarbij indien nodig schoolexamens op
school mogen worden afgenomen (met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen).
Tegelijkertijd vroeg de minister-president “het voortgezet onderwijs zich voor te bereiden op
een anderhalve meter-school”. Onze directeuren en het College van Bestuur steken daarom
morgenvroeg (woensdagochtend 22 april) direct digitaal de koppen bij elkaar om te overleggen hoe onze scholen de komende tijd blijven en gaan handelen. Met die informatie gaan de
schoolteams deze week verder aan de slag. Daarover zullen zij jullie later informeren.

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven”
Nog bijna zes weken afstandsonderwijs. Nog bijna zes weken geen leerlingen, collega’s of
klasgenoten om ons heen. Dat vormt voor bijna eenieder van ons een bijzondere uitdaging.
De minister-president (h)erkende gevoelens van “ongeduld”, maar hij gaf ook terecht aan dat
de volksgezondheid voor al het andere gaat. Daar geven wij hem groot gelijk in, maar het
verandert natuurlijk niets aan de huidige situatie. Daarom delen we als hart onder de riem
graag onze vakantieboodschap met jullie:
“Dinsdagavond [zaten] velen van ons aan de televisie gekluisterd zijn in afwachting van wat
onze minister-president te melden heeft. We leven in onzekere tijden, maar juist daarom - en
niet ‘desondanks’ - willen wij jullie nu een mooie, zonnige meivakantie in goede gezondheid
toewensen.
Want wat hebben alle collega’s, ouders en leerlingen een enorme prestatie geleverd de afgelopen weken. Nu de meivakantie is begonnen, willen wij jullie graag nogmaals bedanken
voor de gigantische flexibiliteit en inzet de afgelopen weken. Het gaat heel vaak héél goed,
maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. Velen van jullie zorgen immers ook voor /
maken zich ook zorgen om het gezin, familie en vrienden. Wij willen iedereen die het deze
periode om welke reden dan ook nodig heeft, heel veel kracht en sterkte wensen. Want soms
gaat het (l)even niet zoals gehoopt. Toch zetten jullie door en tonen inventiviteit, begrip én
eerlijkheid. Van stilstand of achteruitgang is volgens ons dan ook geen sprake: we leren op
dit moment allemaal onze eigen lessen. En dat maakt jullie stuk voor stuk kanjers, óók als
het tegenzit.
Enkele weken geleden had onze minister-president de volgende boodschap: “Samen komen
we deze moeilijke periode te boven”. Dat laten we in Midden-Limburg meer dan eens zien.
De meivakantie is jullie dan ook ongelooflijk gegund. Geniet ervan. Geniet (indien nodig op
afstand) van elkaar. En bovenal: zorg goed voor jezelf en elkaar. Jullie zijn goud waard.”
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