
Betreft: update maatregelen corona 
 
Stein, 16-3-2020 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Door middel van deze brief informeren wij u over een aantal zaken rondom de maatregelen die door 
ons genomen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
 
Algemeen 
De school blijft dicht voor de alle leerlingen, dus ook examenleerlingen. Dit in tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving. Enige uitzondering vormen de leerlingen van ouders met vitale beroepen 
waarvoor geen alternatieve opvang  geregeld kan worden. Indien zij echt niet thuis kunnen studeren, 
bieden wij beperkte opvang. Vandaag is geïnventariseerd om hoeveel en welke leerlingen het gaat en 
met ouders en leerlingen zijn inmiddels voor de komende week afspraken gemaakt. Voor deze 
‘opvangleerlingen’ geldt hetzelfde als de leerlingen die thuis onderwijs krijgen: ze volgen zelfstandig 
hetzelfde onderwijsprogramma als de rest. 
Alle niet-essentiële afspraken met ouders de komende periode worden geannuleerd. We stellen u 
hiervan op de hoogte. Heeft u niets gehoord, dan blijven bestaande afspraken staan. 
 
Onderwijs op afstand 
Vandaag zijn onze collega’s gestart om binnen It’s Learning een digitale omgeving in te richten. Per 
week wordt aangegeven wat we per vak van de leerlingen verwachten. Vanuit de docenten komt het 
nadrukkelijke verzoek om gemaakte taken ook daadwerkelijk digitaal af te vinken;  
Inloggen gaat via Office365. Leerlingen die hun inloggegevens kwijt zijn, dienen zich zo spoedig 
mogelijk te melden op school bij de ICT-afdeling. 
Indien je vragen hebt over de lesstof kun je deze aan je docent stellen. We vragen je dit zoveel 
mogelijk via It’s Learning te doen. De docenten houden het huidige lesrooster aan als moment 
waarop ze je vragen zullen beantwoorden. Houd hier dus rekening mee. 
 
Eindexamenleerlingen 
In tegenstelling tot wat wij gisteren konden mededelen, is het dus zo dat ook examenleerlingen –net 
als de andere leerlingen- niet naar school mogen komen. Momenteel vindt er op het ministerie 
overleg plaats. Exacte richtlijnen zijn op dit moment helaas nog niet bekend. Zodra deze er zijn, 
zullen we deze uiteraard met u communiceren. 
De CSPE’s voor de basis- en kaderleerlingen zullen voorlopig niet doorgaan, deze worden voorlopig 
uitgesteld tot na de meivakantie. 
Eventuele inhaal-PTA’s worden uitgesteld tot nader bericht. 
 
Overige leerlingen 
Voor leerlingen van basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg gaan de 
stages in leerjaar 3 niet door. Voor deze leerlingen volgt een lesprogramma voor leren op afstand. 
De eerstvolgende proefwerkweek (in april) en bijbehorende vergaderweek gaan niet door. We 
richten ons tot aan de meivakantie alleen op onderwijs. 
We doen een oproep aan ouders om samen met hun zoon/dochter de voortgang in de gaten te 
houden. 
 
Zieke leerlingen 
In verband met de leerplicht vragen we ouders hun kind bij ziekte ook op school ziek te melden. 
Ditzelfde geldt op het moment dat uw kind weer hersteld is. Dit kan telefonisch tussen 9.30-15.00 
uur via 046-4332820. Buiten deze tijden is het ook mogelijk dit per e-mail te doen via 
frontoffice@groenewald.nl. Gebruikt u dit e-mailadres alleen voor ziek- of betermeldingen. 

mailto:frontoffice@groenewald.nl


 
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) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Elma Janssen, directeur 
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