
Betreft: update maatregelen corona 
 
Stein, 20-3-2020 
 
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 
We zitten inmiddels op dag 5 en voor iedereen is de dagelijkse werkelijkheid enorm veranderd. 
Ondanks de omstandigheden proberen we er met elkaar het beste van te maken. Ook in de realisatie 
dat niet alles in één keer gaat zoals we zouden willen. Zijn er zaken waar u tegenaan loopt, bespreek 
dit dan met de mentor van uw zoon/dochter: samen zoeken we naar een oplossing. 
We krijgen ontzettend veel positieve berichten van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen en merken 
dat er heel veel werk thuis verzet wordt. Hiervoor willen we jullie ontzettend bedanken.  
We beseffen dat deze situatie ook voor leerlingen en ouders een enorme aanpassing is en dat er een 
extra beroep op jullie wordt gedaan. 
Het begin is er dus, maar hoe langer deze situatie zo blijft, hoe belangrijker het ook wordt uw 
zoon/dochter te blijven stimuleren. 
 
Onderwijs op afstand 
Helaas blijft het werken via It’s Learning nog steeds moeizaam. Veel leerlingen en docenten proberen 
tegelijkertijd gebruik te maken van het systeem. Dit zorgt voor foutmeldingen en andere 
(inlog)problemen. We zijn op de hoogte van deze problemen, er wordt gewerkt aan een oplossing, 
maar we vragen hiervoor toch nog wat geduld. 
Op de site van onze school hebben we een bericht geplaatst met nuttige links die wij ontvangen van 
docenten, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en stichting LVO. Wellicht een goede tip deze eens te 
bekijken samen met uw zoon/dochter. De lijst is zeker niet compleet, maar wordt wel dagelijks 
aangevuld met nieuwe tips. Heeft u een tip, mail hem gerust naar de coördinator/teamleider van uw 
zoon/dochter. De link naar deze pagina is https://www.groenewald.nl/onderwijs-op-afstand/ 
 
Eindexamenleerlingen 
De (ouder(s)/verzorger(s) van de) eindexamenleerlingen op het vmbo-t, havo en vwo ontvangen 
vandaag nog extra instructies met betrekking tot de genomen veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen voor de komende toetsweek, die maandag 23-3-2020 gaat starten. De 
examenleerlingen van vmbo-basis/kader hebben gisteren (in kleine groepjes) al een uitgebreide 
instructie op school gehad. 
Aangezien de situatie iedere dag verandert, kan dit betekenen dat er toch op het laatste moment iets 
wijzigt. We proberen dit uiteraard te voorkomen indien mogelijk. 
 
Zieke leerlingen 
In verband met de leerplicht blijven we ouders vragen 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. 
Indien een eindexamenleerling op de dag van een toets ziek is, vragen we u de ziekmelding per 
telefoon te doen (046-4332820). 
 
 
 
 

https://www.groenewald.nl/onderwijs-op-afstand/
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.jurien@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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