
Betreft: mededelingen coronavirus 15-3-2020 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus delen we u mede dat er morgen, 
maandag 16-3-2020,  geen lessen zullen plaatsvinden. We nemen deze maatregel, omdat we morgen 
als school samen met onze docenten willen bespreken hoe we in de huidige situatie uw kind zo goed 
mogelijk onderwijs kunnen blijven bieden de komende tijd. Bij het vervallen van lessen of het (deels) 
sluiten van scholen zijn leerlingen namelijk niet vrij, maar zullen we hen voorzien van 
huiswerkopdrachten en (online) begeleiding. We zetten ons in om in deze situatie ook uw kind zo 
goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven. 
 
Mocht de overheid vanmiddag besluiten scholen (gedeeltelijk) te sluiten, dan blijft de school vanaf 
dinsdag 17-3-2020 in ieder geval open voor: 
A. leerlingen die eindexamen doen; 
B. kinderen van ouders die werken in vitale functies. Vitale functies hebben mensen die werken bij: 
politie, brandweer, ziekenhuis, scholen, thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg, nutsbedrijven 
of ‘aanverwant’; 
C. leerlingen die thuis onvoldoende ruimte en/of middelen hebben om zelfstandig onderwijs te 
volgen. 
 
We verwachten van ouders dat ze aan de laagcoördinator doorgeven indien hun zoon/dochter 
voldoet aan voorwaarde B of C. 
De eindexamenleerlingen ontvangen morgen een extra brief met verdere afspraken. 
 
Indien uw kind op school is… 
We blijven ouders en leerlingen toch indringend vragen om zich aan de richtlijnen van het RIVM te 
houden om risico op besmetting te minimaliseren. Voor al onze scholen volgen we strikt de 
richtlijnen bij ziekte: iedereen die één van de volgende klachten heeft: verkoudheidsklachten, 
neusverkoudheid, hoesten (luchtwegklachten), en/of koorts heeft meldt zich ziek. Als we zien dat uw 
kind één van de klachten heeft, dan nemen we contact met u op, zodat uw kind naar huis kan. 
 
We stellen leerlingen morgen in staat hun boeken op school op te komen halen volgens onderstaand 
schema (om grote groepen leerlingen te vermijden): 
-klassen 5 en 6: tussen 10.00-11.00 uur 
-klassen 4: tussen 11.00-12.00 uur 
-klassen 3:  tussen 12.00-13.00 uur 
-klassen 2: tussen 13.00-14.00 uur 
-klassen 1: tussen 14.00-15.00 uur 
 
Wij zullen de komende tijd officiële berichten communiceren via de schoolmail (leerlingen) en de bij 
ons in Somtoday bekende e-mailadressen (ouder(s)/verzorger(s)). 
 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog dringende vragen hebben, neemt u dan gerust contact 
op met de coördinator/teamleider van uw zoon/dochter. 
I. Heinemans, brugklassen (i.heinemans@stichtinglvo.nl) 
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl) 
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.juriën@stichtinglvo.nl) 
P. van Aubel, vmbo-k/b/t2 (p.vanaubel@stichtinglvo.nl) 
J. Jetten, havo/vwo-2 (j.jetten@stichtinglvo.nl) 
R. Vantilt, havo 3 t/m 5 (r.vantilt@stichtinglvo.nl) 
T. Beij, vwo 3 t/m 6 (t.beij@stichtinglvo.nl) 
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We realiseren ons dat in de huidige omstandigheden heel veel gevraagd wordt van docenten, 
onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en leidinggevenden, maar zeker ook van u als ouders. 
De situatie verandert in snel tempo. We willen u daarom langs deze weg bedanken voor uw begrip 
en flexibiliteit in de komende periode. 
We laten u regelmatig weten wat er verandert op school door de maatregelen als gevolg van het 
coronavirus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Elma Janssen, directeur 
 


