
Betreft: update maatregelen corona 
 
Stein, 23-3-2020 
 
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 scholen zijn gesloten. De kinderen zitten thuis. Veel ouders werken vanuit huis. Uitstapjes zijn 
onmogelijk. En niet zomaar, maar omdat er een virus is waar heel veel mensen ziek van worden en 
zelfs aan overlijden. 
Door de omstandigheden zijn we noodgedwongen overgegaan op digitaal lesgeven. We hebben met 
zijn allen de eerste stappen reeds gezet; docenten zijn online, sturen leerlingen aan via studiewijzers 
en velen verzorgen op dit moment al hun eerste online videolessen. Dit vergt aanpassingen, niet 
alleen van docenten, maar ook van leerlingen en zelfs van ouders.  
We zijn nu een week verder en kunnen over het algemeen spreken van een goede start voor wat 
betreft het leren op afstand. 
We vinden het dan ook belangrijk door middel van deze brief onze leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) een hart onder de riem te steken. Dit geldt zowel voor de leerlingen die thuis 
werken als voor de leerlingen die de komende periode aan de slag gaan met het maken, inhalen of 
herkansen van hun schoolexamens. 
 
Eindexamenleerlingen 
Wat een week. Vooral voor de examenkandidaten. Ze zijn heen en weer geslingerd: wel doorgaan, 
niet doorgaan. 
We staan nu weer voor een volgende uitdaging: het punt dat de mondelingen, schoolexamens, 
inhaaltoetsen en herkansingen weer worden voortgezet. Leerlingen en docenten die aanwezig zijn bij 
deze toetsen moeten volledig klachtenvrij zijn.. 
We merken dat er nog veel vragen leven onder de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Op veel 
vragen kunnen wij helaas (nu nog) geen antwoord geven. Wel vinden we het belangrijk om te 
melden dat we ons best doen de examens zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen: 
-de examens worden in kleine groepen afgenomen; 
-we adviseren bij twijfel van ziekte leerlingen thuis te houden; 
-we verzoeken leerlingen niet op school te blijven voor of na examens; 
-we werken per afdeling met verschillende starttijden; 
-alle deuren blijven open om te voorkomen dat leerlingen klinken moeten vastpakken; 
-na elk examen worden tafeltjes en deurklinken gedesinfecteerd. 
 
We vragen onze leerlingen de veiligheidsvoorschriften (die ze afgelopen vrijdag ook per e-mail 
ontvangen hebben) zo strikt mogelijk op te volgen: alleen dan kunnen we zorgen voor een veilige 
omgeving voor iedereen. 
Aangezien de situatie iedere dag verandert, kan dit betekenen dat er toch op het laatste moment iets 
in de organisatie wijzigt. We proberen dit uiteraard te voorkomen indien mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 



Onderwijs op afstand 
Dagelijks krijgen wij meldingen van collega’s, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) dat het gebruik van 
It’s Learning moeizaam blijkt: 

• Inloggen gaat zeer moeizaam: we zijn op de hoogte van dit probleem en we realiseren ons 
dat dit de nodige stress veroorzaakt bij de leerlingen. We willen benadrukken dat we er 
begrip voor hebben dat de leerling hierdoor moeite heeft met het volgen van de gemaakte 
planning. We begrijpen dat dit voor onrust zorgt: bespreek dit me uw zoon/dochter en stel 
hem/haar gerust. 

• We horen van ouders dat hun zoon/dochter urenlang met school bezig is en door de bomen 
het bos niet meer ziet: maak samen met uw zoon/dochter een planning en zorg voor 
voldoende afwisseling en pauzes. Het is niet de bedoeling dat uw zoon/dochter de hele dag 
met school bezig is. Tussen de 4-6 uur lijkt ons een realistische richtlijn. 

• Ook voor onze docenten is de situatie nieuw, zonder goede feedback van uw kant blijft het 
moeilijk in te schatten of de aangeboden opdrachten te veel eisen van uw zoon/dochter. 
Geef dit dus aan bij de mentor van uw zoon/dochter: alleen dan kunnen we er iets mee. 

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 nog steeds 
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/ 
 
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 voor 8.30 
uur per telefoon te doen (046-4332820). 
 
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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