
Betreft: update maatregelen corona 
 
Stein, 17-3-2020 
 
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.  
Wij zullen u vanaf vandaag niet meer dagelijks informeren, maar alleen als er belangrijke, nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 
 
Algemeen 
Wij willen u bedanken voor positieve mails die we de afgelopen dagen ontvangen hebben. Het doet 
ons goed om te ervaren hoe leerlingen, docenten en ouders hun best doen in de huidige situatie het 
onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
Onderwijs op afstand 
Helaas merken we dat het op dit moment soms moeilijk is via It’s Learning te werken. Veel leerlingen 
en docenten proberen tegelijkertijd gebruik te maken van het systeem. Dit zorgt voor foutmeldingen 
en andere (inlog)problemen. We gaan ervan uit dat deze problemen zullen worden opgelost, maar 
vragen hiervoor toch nog wat geduld. 
Momenteel krijgen wij vragen over de manier van inloggen bij It’s Learning. Als bijlage sturen wij een 
korte instructie mee. Inloggen gaat via Office365. Leerlingen die hun inloggegevens kwijt zijn, dienen 
zich zo spoedig mogelijk te melden op school bij de ICT-afdeling. 
Indien leerlingen vragen hebben over de lesstof kunnen zij deze aan hun docent stellen. We vragen 
dit zoveel mogelijk via It’s Learning te doen. De docenten houden het huidige lesrooster aan als 
moment waarop ze vragen zullen beantwoorden. Houd hier dus rekening mee. 
Het is momenteel helaas technisch mogelijk ook ouders te voorzien van inloggevens voor It’s 
Learning. 
Het huiswerk wordt momenteel niet meer in Somtoday genoteerd. It’s Learning is leidend. Hou 
zoveel mogelijk rekening met de hier gestelde deadlines. 
 
Eindexamenleerlingen 
We wachten de officiële berichtgeving van het ministerie over de vandaag gemaakte afspraken af. 
Zodra deze er is, bekijken we goed welke consequenties dit voor onze examenleerlingen heeft en 
communiceren we dat daarna met ouders en leerlingen. 
In de bijlage sturen we sturen we ook een instructie mee voor examenleerlingen zodat zij alvast met 
het oefenen van examens aan de slag kunnen. 
 
Overige leerlingen 
We benadrukken nogmaals dat zowel de toetsweek als de bijbehorende vergaderweek in april niet 
doorgaan. Tevens doen we een oproep aan ouders om samen met hun zoon/dochter de 
studievoortgang 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. We willen u vragen dit zoveel mogelijk  
per e-mail te doen via frontoffice@groenewald.nl. Gebruikt u dit e-mailadres alleen voor ziek- of 
betermeldingen. 
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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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