
 
Betreft: update maatregelen corona 
 
 
Stein, 17 april 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Ondanks alles is het de komende twee weken ook gewoon meivakantie. Hoewel misschien niet alle 
plannen door kunnen gaan, toch hopen we dat jullie van een welverdiende vakantie kunnen 
genieten. 
 
De vraag hoe we als samenleving uit deze ‘slimme lockdown’ kunnen komen, wordt steeds luider. Op 
dinsdag 21 april verwachten we meer informatie over of, wanneer en hoe de scholen na de 
meivakantie (deels) hun deuren weer mogen open. Na de persconferentie van premier Rutte 
bekijken we hoe we binnen Groenewald invulling kunnen geven aan eventuele nieuwe maatregelen. 
We volgen daarbij ook de instructies en protocollen van het Ministerie van OCW. 
 
Onze prioriteit is en blijft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, ook wanneer scholen 
na de meivakantie eventueel gedeeltelijk geopend worden.  Onderwijs op afstand zal zeker aan de 
orde blijven. Over hoe we binnen de eventueel nieuwe kaders het onderwijs gaan vormgeven, 
informeren we jullie in de meivakantie. Houd uw e-mail dus ook in de vakantie in de gaten.. 
 
Maandag 4 mei staat er in de jaarplanner een personeelsdag gepland, maar gezien de 
omstandigheden gebruiken we deze dag nu om met elkaar te bespreken wat de adviezen van 21 april 
afkomstig van de overheid betekenen voor ons onderwijs. Dinsdag 5 mei is een vrije dag. Het 
onderwijs op afstand start dus weer op woensdag 6 mei. Onze docenten zullen hier bij het plannen 
van onderwijs op afstand rekening mee houden. 
 
Voor de examenleerlingen geldt dat van 4 t/m 8 mei de inhaalwerken worden afgrond zoals 
individueel met hen is afgesproken. Van 11 t/m 15 mei is de toetsweek voor de examenleerlingen. 
Het rooster volgt later. 
 
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) 
 
Ik wens u en uw gezin een fijne, welverdiende, maar vooral gezonde meivakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Elma Janssen, directeur 
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