
 
Betreft: update maatregelen corona 
 
 
Stein, 27-3-2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Via deze brief willen we u op de hoogte houden van de allerlaatste ontwikkelingen wat betreft de 
gevolgen van het coronavirus op ons onderwijs. 
 
Algemeen 
De voorlopige constatering dat scholen vanaf 6 april mogelijk weer regulier onderwijs mogen gaan 
verzorgen lijkt te voorbarig. Het onderzoek dat het RIVM afneemt om te bepalen of dit kan, lijkt 
vertraging op te lopen waardoor docenten op school zekerheidshalve nu al bezig zijn met het 
opzetten van onderwijs op afstand voor een langere periode dan de komende anderhalve week. Wij 
houden u in elk geval op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar komt over het moment 
waarop reguliere lessen hervat kunnen worden.  
Wanneer het RIVM richtlijnen geeft over hervatting van het onderwijs komen we hierop terug. 
 
Examenleerlingen 
Onze examenleerlingen zijn de laatste dagen geconfronteerd over het wel of niet doorgaan van 
schoolexamens en eindexamens. Als school hebben we getracht om onze examenleerlingen en hun 
ouders telkens wanneer hier aanleiding toe was te informeren over de stand van zaken. Dit had als 
gevolg dat leerlingen een aantal keren te horen kregen dat schoolexamens, op last van de overheid, 
niet doorgingen en aansluitend toch afgenomen moesten worden. Dit zorgde voor behoorlijk wat 
onrust bij onze examenleerlingen, hun ouders maar ook bij collega’s op school. 
Op dit moment is in elk geval duidelijk dat het centraal eindexamen voor onze examenkandidaten op 
vmbo 4, havo 5 en vwo 6 dit jaar niet doorgaat. Hun diploma zal worden bepaald door de resultaten 
die behaald zijn tijdens de schoolexamenonderdelen. Er wordt momenteel met z’n allen hard 
gewerkt om een aangepaste tijdplanning te maken waarmee alle examenleerlingen hun 
schoolexamen kunnen afronden. 
 
We informeren alle examenleerlingen en hun ouders regelmatig apart, buiten deze mailing om. Zou u 
als ouder van een niet-examenleerling benieuwd zijn naar deze communicatie, dan is die terug te 
vinden op de website van school of via de volgende link: https://www.groenewald.nl/mededelingen-
coronavirus/ 
 
Onderwijs op afstand: 
Om voor duidelijkheid te zorgen willen we onze leerlingen nogmaals wijzen op de volgende 
afspraken 

• Het inleveren van huiswerk kan op verschillende manieren: door middel van mail in 
Somtoday en/of door opdrachten in It’s Learning. Via Somtoday kunnen leerlingen geen 
bijlage verzenden dus als dat nodig is dan zal It’s Learning ingezet moeten worden; 

• Wanneer leerlingen contact willen hebben met hun docent dan kan dat via de 
berichtenfunctie van Somtoday of via It’s Learning. Daar waar docenten videolessen gaan 
verzorgen kan er, binnen het gebruikte programma, natuurlijk wel overlegd worden met 
docenten.  

• Om ervoor te zorgen dat het initiatief om uitleg te vragen niet enkel bij de leerlingen komt 
te liggen, streven we ernaar om zo spoedig mogelijk videolessen te laten plaatsvinden via 

https://www.groenewald.nl/mededelingen-coronavirus/
https://www.groenewald.nl/mededelingen-coronavirus/


Microsoft Teams. Momenteel wordt er door LVO hard gewerkt om leerlingen via Office365 
toegang te geven aan Teams. De verwachting is dat dit binnenkort mogelijk is. Uiteraard zijn 
er momenteel op internet ook voldoende bronnen beschikbaar met uitleg. We hebben op 
de website van school onlangs een bericht geplaatst waar per vak websites genoemd 
worden waarop leerlingen uitleg, oefenopdrachten, verdiepingsmateriaal etc. aantreffen; 

• Daar waar docenten een videoles willen verzorgen kan dat alleen op het moment dat er ook 
een les in het rooster staat. Er zullen dus geen videolessen gegeven worden op andere 
momenten dan het moment waarop het betreffende vak eigenlijk les zou geven 
overeenkomstig het rooster. 

 
We ontvangen momenteel van ouder(s)/verzorger(s) ook volop tips over hoe we het onderwijs op 
afstand nog beter vorm kunnen geven. Dank hiervoor. Ons uitgangspunt is en blijft dat we via zo 
weinig mogelijk platforms (It’s Learning, Somtoday en Teams) onderwijs willen aanbieden om te 
voorkomen dat leerlingen door de bomen het bos niet meer zien. 
Daarnaast zullen wij ons ook in deze situatie zo goed als dat mogelijk is aan de bepalingen van de 
AVG moeten houden. Dit sluit het gebruik van bepaalde software helaas al bij voorbaat uit. 
 
Leerlingbegeleiding 
We willen alle ouders en leerlingen via deze weg laten weten dat er ook in deze tijd contact 
opgenomen kan worden met de leerlingenbegeleiding op Groenewald. Nu school wegens de 
omstandigheden rondom het Coronavirus dicht is tot minimaal 6 april en leerlingen thuis onderwijs 
volgen, zal dit fysiek niet mogelijk zijn. We vinden het echter belangrijk dat leerlingen nu ergens 
terecht kunnen mocht dit nodig zijn, ook al kan dit momenteel slechts via mail en/of telefoon. 
 
Bij de leerlingenbegeleiding kun je, net als bij je mentor, terecht als je niet zo lekker in je vel zit en 
hier niet alleen uitkomt. Misschien heb je het nu wel moeilijker dan voorheen, omdat je de hele dag 
thuis zit en je nergens naartoe kan. Heb je hulp nodig, aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. Je kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres: m.merkies@stichtinglvo.nl 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op en kijken dan samen hoe we jou het beste kunnen 
helpen! 
 
Wij blijven ons uiterste best doen om het onderwijsproces de komende periode in deze bijzondere 
omstandigheden te laten doorgaan. Zoals we eerder al hebben aangegeven, vergt dat veel van 
docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en directie, maar zeker ook van u als 
ouder(s)/verzorger(s). 
Wij willen u nogmaals danken voor uw begrip en flexibiliteit in deze complexe tijden. 
 
Indien er vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de teamleider of coördinator 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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