
 
Betreft: update maatregelen corona 
 
 
Stein, 3 april 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. 
 
Verlenging schoolsluiting 
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.  
Tijdens de meivakantie zullen er geen videolessen plaatsvinden en wordt er door docenten ook geen 
lesinhoud op It’s Learning geplaatst. 
 
Online onderwijs 
Onderwijs op afstand voor alle leerlingen gaat gewoon door. We hebben er keihard aan gewerkt om 
het online onderwijs zo goed als mogelijk in te richten. De komende periode gaan we verder met het 
geven van online onderwijs, zodat wij leerlingen optimaal kunnen begeleiden naar volgend 
schooljaar. Ook vinden er steeds vaker videolessen via Teams plaats. Helaas krijgen wij van collega’s 
signalen dat er leerlingen zijn die niet deelnemen aan deze lessen. We vinden het belangrijk om te 
vermelden dat uw kind leerplichtig is en dat we verwachten dat uw zoon/dochter deelneemt aan 
deze voor hem/haar belangrijke videolessen. Indien we merken dat dit niet gebeurt, zullen we 
daarover met de ouder(s)/verzorger(s) in gesprek gaan. 
 
Overgaan naar de volgende klas 
Momenteel worden er geen toetsen online afgenomen die meetellen voor het rapportcijfer. Maar 
net als ieder schooljaar zullen we ook dit jaar op basis van jouw onderwijsresultaten bepalen of je 
overgaat naar de volgende klas en welk niveau dat wordt (brugklasleerlingen). Dit betekent dat ook 
gemaakte formatieve toetsen en ingeleverde opdrachten nu worden meegenomen om te bepalen of 
je de stof voldoende beheerst, een bepaalde mate van zelfstandigheid laat zien en klaar bent voor 
het volgend leerjaar. 
Hoe we omgaan met de bevordering naar een volgend leerjaar, wordt momenteel intern besproken. 
Meer informatie over de schooljaarovergang volgt op het moment dat we u hier meer duidelijkheid 
over kunnen geven. 
 
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.  
 



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: 
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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