
 
Betreft: update maatregelen corona 
 
 
Stein, 8 mei 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
We hopen dat jullie, ondanks het feit dat de omstandigheden anders zijn dan gewoonlijk, toch een 
fijne vakantie hebben gehad. Afgelopen woensdag zijn wij weer begonnen met het verzorgen van 
onderwijs op afstand.  
Woensdag werd ook duidelijk dat de kans groot is dat we op 2 juni weer onderwijs in onze school 
kunnen gaan verzorgen. 
Gisteren heeft de VO-raad een voorlopig opstartprotocol aan de scholen gestuurd en de komende 
tijd gaan we gebruiken om te kijken hoe we op een veilige manier weer leerlingen en personeel in 
onze school kunnen ontvangen met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat zal 
nog een hele uitdaging worden en veel discipline vragen van onze leerlingen (en docenten). 
 
Nadat op 20 mei duidelijk zal worden of de scholen definitief hun deuren kunnen openen op 2 juni, 
zullen wij zo snel mogelijk de regels communiceren, waarvan we verwachten dat iedereen binnen 
onze school er kennis van neemt en zich er ook strikt aan zal houden.  
 
Wij hopen binnenkort ook de manier van bevorderen met u te kunnen communiceren. Het plan is 
klaar en ligt momenteel ter inzage bij onze medezeggenschapsraad. Zodra zij akkoord is, zullen wij 
jullie de bevorderingscriteria toesturen. 
 
Afgelopen week hebben de examenleerlingen hun inhaalwerken afgerond zoals dat individueel met 
hen is afgesproken. Volgende week is de toetsweek voor de examenleerlingen. Het rooster staat in 
Zermelo. De leerlingen hebben van hun vakdocent de instructies inmiddels ontvangen. Zowel voor 
jullie als voor ons een spannende week. We wensen jullie veel succes. 
 
Wij krijgen veel vragen over de diploma-uitreiking voor de examenleerlingen. Het is momenteel onze 
intentie binnen de kaders van de dan geldende corona-regels een alternatieve diploma-uitreiking te 
organiseren. Momenteel wordt er nagedacht op welke manier we de geslaagde leerlingen extra in 
het zonnetje kunnen zetten. Zodra hier meer over bekend is, informeren we jullie uiteraard. 
 
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 fijn weekend toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Elma Janssen, directeur 
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