
 

 

  

 

 

 

 

 
Datum: 13 maart 2020 

Ons kenmerk: 200313/mhk/2.CORR/correspondentie algemeen 

Onderwerp: update Corona 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Gisterenmiddag heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen getroffen om de 

verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De oproep sociale 

contacten te beperken en thuis te blijven bij verkoudheid geldt nu voor heel Nederland. 

Daarnaast worden evenementen met meer dan 100 personen verboden en worden 

mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. De scholen gaan voorlopig niet 

dicht. Het kabinet vindt dat het sluiten van scholen te zeer ontwrichtend werkt voor de 

samenleving. Wanneer scholen gesloten worden, bestaat het risico dat zorgpersoneel niet 

meer kan gaan werken en dat risico wil het kabinet in deze tijd niet lopen. Daarnaast is 

het gezondheidsrisico voor kinderen beperkt. 

 

Het gevoel na de persconferentie van gisteren bij onze medewerkers is dubbel. Want 

hoewel kinderen niet speciaal tot een grote risicogroep horen, horen sommigen van ons 

dat wel. We maken ons zorgen over onze eigen gezondheid of de gezondheid van de 

mensen in onze directe omgeving. En die zorgen staan haaks op de verantwoordelijkheid 

die we voelen voor onze leerlingen en de maatschappij. Ik ben ongelofelijk trots op de 

inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. In deze onzekere periode kunnen dankzij 

hen onze leerlingen vooralsnog onderwijs krijgen en kan onze school nog open blijven.  

 

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen hebben we besproken wat dit betekent 

voor onze school. Het belangrijkste vinden we dat het primaire proces zoveel mogelijk 

door kan gaan. Om dat mogelijk te maken, zullen we alle randzaken waar mogelijk 

schrappen. Daarnaast willen we ons voorbereiden op een scenario waarin de scholen 

uiteindelijk toch moeten gaan sluiten. Wat kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat 

onze leerlingen in zo’n geval kunnen blijven leren?  

 

We maken daarbij op dit moment de keuze om de lessen zoveel mogelijk voor alle 

leerjaren door te laten gaan. De scholen in Brabant overleggen met de veiligheidsregio 

en de provincie. Het is niet ondenkbaar dat er vanuit dat overleg andere keuzes gemaakt 

worden dan die wij nu maken. De informatie die u nu van ons krijgt, kan daarom 

maandag alweer anders zijn. We kiezen ervoor om u toch steeds meteen en volledig te 

informeren en niet af te wachten tot er meer duidelijkheid is over de afspraken met de 

veiligheidsregio en de provincie. Zo hopen we te zorgen voor zo weinig mogelijk 

onzekerheid. 

 

Scholingsdag 16 maart 

Aanstaande maandag 16 maart stond een scholingsdag gepland voor onze medewerkers. 

Leerlingen zijn die dag vrij. Deze scholingsdag gaat door, maar we hebben besloten deze 

dag een andere invulling te geven. We organiseren deze dag scholing om via Microsoft 

Teams onderwijs op afstand te kunnen geven. Op deze manier bereiden we ons voor op 

een scenario waarin de scholen dicht gaan.  

  



 

 

 

 

 

 

Dinsdag 17 maart: start met mentorles 

Dinsdag 17 maart roosteren we voor alle leerlingen het eerste uur een mentorles in. Voor 

collega’s die afwezig zijn wordt een vervanger gezocht.  Dit geeft leerlingen de 

gelegenheid om vragen stellen over de huidige situatie. Daarnaast kunnen de mentoren 

de leerlingen bijpraten over de mogelijkheden van onderwijs op afstand.  

 

 

Excursies, vergaderingen en activiteiten 

Alle geplande excursies, vergaderingen en activiteiten tot en met 31 maart worden 

geannuleerd. We vinden het belangrijk dat we ons zoveel mogelijk kunnen richten op het 

geven van de lessen. Daarnaast zijn de meeste musea ook gesloten. Ook de wedstrijden 

van Robotica gaan niet door. De geplande bijeenkomsten van de klankbordouders zullen 

ook niet doorgaan.   

 

In de week van 31 maart vindt de voorstelling van de Scènefabriek plaats. Het is niet 

reëel om op dit moment te verwachten dat we die in de geplande vorm (met veel 

publiek) doorgang kunnen laten vinden. We denken na over alternatieve vormen en 

zullen daarom vooralsnog deels doorgaan met de voorbereidingen. 

 

Toetsweek 

De toetsweek gaat alleen door voor de examenklassen. Voor hen geldt een (vooralsnog) 

harde deadline voor het afronden van het schoolexamendossier. We houden de 

berichtgeving van het Ministerie van Onderwijs rondom de examens in de gaten en zullen 

gebruik maken van de ruimte die ons eventueel geboden wordt. We roepen de 

eindexamenleerlingen nogmaals op alleen naar school te komen, ook voor een toets, 

wanneer zij klachtenvrij zijn. We zullen daarom meerdere inhaalmomenten organiseren. 

  

Voor alle andere klassen geldt dat de toetsweek niet doorgaat. Deze leerlingen hebben 

die week gewoon les. De geplande toets geven we ook niet in de gewone les. De 

komende weken zullen dan ook toetsvrij zijn. We hebben te maken met een grote groep 

leerlingen die lessen mist, omdat zij zelf afwezig zijn, of omdat hun docent afwezig is. 

We vragen ons af of alle leerlingen straks klaar zijn voor de toetsweek. Daarbij willen we 

voorkomen dat leerlingen vanuit de zorg teveel te missen toch hun toetsen komen 

maken, terwijl zij last hebben van verkoudheidsklachten. Met het grote aantal verwachte 

afwezigen wordt het tot slot een hele organisatie om alle gemiste toetsen in te halen. 

Vanuit die verschillende overwegingen hebben we besloten om tot 31 maart geen toetsen 

te geven, ook niet aan de leerlingen van de voorexamenklas, die ook al werken aan hun 

examendossier. Voor hen is nog voldoende ruimte het examendossier af te ronden. 

 

We realiseren ons dat dit besluit onzekerheid met zich meebrengt, voor docenten, voor 

ouders en voor leerlingen. Hoe monitoren we de voortgang van onze leerlingen? En hoe 

kunnen zij slechte resultaten van eerder dit schooljaar nog goedmaken? Hoe bepalen we 

wie er over kan naar het volgende leerjaar? Dat zijn vragen waarop we nu nog geen 

antwoord hebben, zeker gezien de onzekere periode die nog voor ons ligt. We zullen hier 

in een later stadium dan ook op terugkomen.  

 

Pauzes en andere contactmomenten 

Het kabinet roep op terughoudend te zijn met sociale contacten. Tijdens onze pauzes zijn 

er grote groepen leerlingen samen. De leerlingen geven we de mogelijkheid ook op de 

verdiepingen te pauzeren. Het wordt volgende week beter weer, dus we vragen de 

leerlingen ook gebruik te maken van de buitenruimte. Zo zorgen we hopelijk voor een 

spreiding.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

We willen u nogmaals oproepen uw kind thuis te houden bij verkoudheidsklachten. We 

horen dat er in veel klassen toch flink hoestende leerlingen zitten. Onze medewerkers 

maken zich net als veel andere mensen zorgen. Wanneer er kinderen in de klas zitten die 

volgens de richtlijnen overduidelijk thuis zouden moeten blijven, vergroot dit de zorgen 

en wordt het grote beroep dat nu al op het onderwijs gedaan wordt onredelijk. We lopen 

dan het risico dat de school niet verder kan. Dat is een risico dat we kunnen voorkomen 

als we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 

 

We volgen alle instructies van GGD, RIVM, veiligheidsregio en overheid nauwgezet en 

zullen u weer informeren als er nieuwe informatie is. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 

 

 

 


