
 
Betreft: update maatregelen corona 
 
 
Stein, 3 april 2020 
 
Beste examenleerlingen (en jullie ouder(s)/verzorger(s)), 
 
Het kabinet heeft besloten om de algemene maatregelen in de strijd tegen corona te verlengen tot 
en met dinsdag 28 april 2020. Het kabinet heeft ook besloten om de scholen tot en met de 
meivakantie gesloten te houden. Onze school is daarom dicht voor lessen tot en met 3 mei 2020.  
 
Eindexamenleerlingen 
De leerlingen uit de eindexamenklassen hebben bijna al hun schoolexamens afgerond. We hebben 
goed zicht op de schoolexamens die nog gedaan moeten worden. We zullen schoolexamens op 
afstand afnemen, tenzij het echt niet anders kan. Voor sommige vakken of onderdelen daarvan is dat 
echter niet mogelijk, bijvoorbeeld bij practica. In dat geval zal de school het schoolexamen in de 
school organiseren. Deze zullen van 14 april tot en met 17 april aanstaande plaatsvinden. Dit geldt 
voor de vakken biologie (vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-tl en vwo), scheikunde (vwo) en kubv (havo 
en vwo). De leerlingen zullen daar komende week een planning via de schoolmail van ontvangen 
inclusief een duidelijke veiligheidsinstructie. Dit is volgens het kabinet toegestaan als we strikt de 
richtlijnen van het RIVM volgen, wat we uiteraard ook zullen doen. De gezondheid van leerlingen en 
medewerkers staat bij ons voorop. 
 
We zijn al gestart met de afname van de schoolexamens die via een mondeling of praktische 
opdracht worden afgesloten. De planning van de mondelingen is voor alle leerlingen opgenomen in 
Zermelo. De gegevens voor de praktische opdrachten en de presentaties hebben de leerlingen die dit 
betreft inmiddels ontvangen. We gaan nu bekijken hoe de andere schoolexamens kunnen worden 
afgenomen. We hebben vanmorgen besloten dat deze worden afgenomen vanaf 11 mei. Hoe we dat 
gaan organiseren is onder andere afhankelijk van de maatregelen die de overheid op 21 april bekend 
zal gaan maken. Dit kan dus betekenen dat er nog meer schoolexamens op afstand worden 
afgenomen, bijvoorbeeld door toetsen te vervangen door opdrachten, open boek-werken of andere 
vormen. Het kan ook betekenen dat dan beperkt toetsen in school mogen worden afgenomen. Zoals 
gezegd is dit afhankelijk van de maatregelen die dan nog gelden. We houden jullie natuurlijk op de 
hoogte. We laten jullie dan ook weten wat de hygiënemaatregelen zijn bij de een afname van een 
schoolexamen op school.  
 
We hebben er alle vertrouwen in dat we iedere leerling op afstand goed kunnen begeleiden en dat 
de leerlingen de laatste schoolexamens goed kunnen maken! Landelijk wordt er gewerkt aan een 
zak-/slaag-regeling en een bijzondere herkansingsregeling. We hopen hier volgende week meer 
duidelijkheid over te krijgen. Zodra wij hier meer over weten, laten we jullie dat ook weten. 
 
Ziekmelden 
Heeft uw zoon/dochter last van één van de volgende klachten: (neus)verkoudheid, hoesten, 
luchtwegklachten of koorts? Of heeft er een ander gezinslid koorts? Meld uw kind dan ziek via de 
bestaande procedure, mailtje aan frontoffice@groenewald.nl. We kunnen niet genoeg benadrukken 
dat uw kind bij ziekte thuis moet blijven, alleen zo kunnen we verdere besmetting voorkomen. Voor 
zieke leerlingen is er voldoende tijd om schoolexamens in te halen. In dit geval nemen we contact 
met u op.   
 
 
 

mailto:frontoffice@groenewald.nl


Leerlingen die bij ons terecht kunnen 
Onze school is dicht voor lessen, maar blijft wel geopend voor leerlingen met ouders in vitale 
beroepen en voor kwetsbare leerlingen. Dagelijks kunnen leerlingen terecht van 9.30 tot 14.30 uur. 
Er is dan geen les, wel bieden we veilige opvang onder toezicht. Indien uw zoon/dochter hiervoor in 
aanmerking komt, verzoeken wij u contact op te nemen met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Hygiëne  
We vragen onze leerlingen en medewerkers die met een geldige reden op school zijn, om extra goed 
om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de 
binnenkant van de ellenboog en papieren zakdoeken gebruiken. We houden minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar. We treffen maatregelen om veiligheid van leerlingen en medewerkers te 
waarborgen, bijvoorbeeld door reiniging en desinfectie van werkplekken en deuren. Voor eventuele 
afname van schoolexamens op school, wordt ook voor schone werkplekken gezorgd.    
 
Meer informatie  
Wij zullen regelmatig communiceren over online onderwijs, toetsen en schoolexamens. In de week 
voor 28 april zal het kabinet laten weten wat de maatregelen na 28 april zullen zijn. Wij zullen u dan 
ook zo snel mogelijk laten weten wat dit betekent voor uw zoon/dochter.  
Veel informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-
coronavirus-en-het-onderwijs/examens 
 
Heeft u vragen of beschikt uw kind niet over de benodigde digitale middelen om online les te volgen, 
dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de teamleider/coördinator van uw zoon of 
dochter.  
  
Heeft u vragen over de gezondheid van uw kinderen en/of over hygiënemaatregelen, dan kunt u 
kijken op de website van het RIVM https://www.rivm.nl/.  
  
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 kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat we u 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:  
L. Vallen, vmbo-basis/kader 3 en 4 (l.vallen@stichtinglvo.nl)  
A. Juriën, vmbo-t 3 en 4 (a.jurien@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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