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Onderwijs
De afgelopen week hebben alle collega’s op al onze scholen keihard gewerkt om voorbereid
te zijn op extra lesuitval of een schoolsluiting ten gevolge van het coronavirus. Donderdag 12
maart kondigden het RIVM en het kabinet extra maatregelen aan. De afgelopen dagen is geïnventariseerd welke gevolgen deze aangescherpte maatregelen hebben op het onderwijsproces
in onze scholen.
Als scholen hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van
veel mensen, zowel leerlingen, collega’s alsook hun naasten. Dat heeft ons op zondagmiddag
15 maart doen besluiten om vanaf maandag 16 maart ons onderwijs zoveel mogelijk digitaal te
gaan verzorgen. Deze keuze zorgt voor een stabiele lijn die ons meer vertrouwen geeft in een
goede voortgang van het onderwijs. Ons besluit bleek later die dag nauw aan te sluiten bij de
wederom aangescherpte maatregelen die minister Bruins en Slob aankondigden.

Digitaal onderwijs
Het besluit van minister Slob om alle scholen in Nederland vanaf 16 maart te sluiten, betekent
dat wij vanaf dat moment op school alleen nog (indien nodig) leerlingen opvangen van ouders
die in cruciale sectoren werkzaam zijn. Dat betekent tevens dat onze scholen deze week de
omschakeling zullen maken naar afstandsonderwijs. Onze medewerkers zijn hier de afgelopen
dagen al mee aan de slag gegaan. De school zal u zo snel mogelijk laten weten welke aanpak
hierbij wordt gehanteerd, en wat er verwacht wordt van de leerlingen. Leerlingen die thuis niet
over de benodigde onderwijsmiddelen beschikken, kunnen deze volgende week op school ophalen. Houd daarvoor de berichtgeving van de scholen in de gaten.

Eindexamenleerlingen
Ons oorspronkelijke plan (zoals in de brief hieronder te lezen is) was om de schoolexamens
voor eindexamenleerlingen zoals gepland door te laten gaan. Helaas blijkt dat in de nieuwe
situatie niet meer mogelijk. Dat heeft ingrijpende consequenties. Daar zouden wij jullie dan
ook het liefste direct helderheid over geven. Wij zijn echter afhankelijk van de aanpak die het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgende week voorstelt. Op het moment dat
het ministerie deze duidelijkheid geeft, zullen wij jullie uiteraard met de hoogste prioriteit nader
informeren. Ons uitgangspunt blijft dat de voorbereidingen voor het school- en eindexamen niet
stil komen te vallen.

Opvang
Voor leerlingen met ouders/verzorgers die werken in een sector die voor de gehele maatschappij van vitaal belang is (o.a. zorg en veiligheid), zal er indien nodig opvang op school worden
geregeld. Houd daarvoor de berichtgeving van de scholen in de gaten. Daarbij geldt dat wanneer men milde gezondheidsklachten ervaart die kunnen wijzen op griep (verkoudheid, hoesten
en/of koorts), de betreffende leerling/collega thuis dient te blijven.
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Communicatie
Onze scholen zijn op dit moment hard aan het werk om te kijken wat er nodig is om bovenstaande processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal de school ouders en leerlingen via de voor de school gebruikelijke informatiekanalen informeren.
In de huidige omstandigheden wordt er zeer veel gevraagd van al onze collega’s, leerlingen
en ouders/verzorgers. Wij danken al onze medewerkers voor hun enorme inzet, en hopen op
jullie begrip en de nodige flexibiliteit, nu en in de komende periode.
Met vriendelijke groet,
Thieu Kikken
Voorzitter College van Bestuur
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