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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, beste medewerkers,

 

Richtlijn kabinet voor het onderwijs

Het kabinet en het RIVM nemen maatregelen om verdere verspreiding van het nieuwe 

coronavirus (COVID-19) te beperken. Minister-president Rutte heeft gisteren nieuwe 

maatregelen aangekondigd. Eén daarvan betrof het onderwijs: de scholen blijven open. Dat 

roept veel vragen op. Vooralsnog volgt het Alkwin deze richtlijn, echter wel vanuit een 

kritische houding. Bij veranderende omstandigheden en bij nieuw beleid is een opschaling 

wellicht noodzakelijk.

 

Advies bij milde klachten

 

Bij het Alkwin Kollege zijn nog geen gevallen van corona bij medewerkers of leerlingen 

bekend. We doen er alles aan om dat zo te houden en volgen daarom de richtlijnen van het 

RIVM en de GGD. De gezondheid van leerlingen en de medewerkers staat voorop. Bij milde 

klachten zoals hoesten, verkoudheid en koorts is het advies ziekmelden en thuisblijven. Als 

dat bij veel medewerkers en/of leerlingen het geval is, komt er een moment waarop de school 

niet meer organiseerbaar blijkt. Daarover zullen we tijdig informeren.

 

Lessen

 

We gaan er momenteel van uit dat de lessen de komende week volgens rooster doorgang 

vinden. Als door ziekteverlof van docenten een klas of cluster te veel tussenuren krijgt (ter 

beoordeling aan de afdelingsleider), houden we de mogelijkheid open om die klas of dat 

cluster voor die dag geheel uit te roosteren. 



 

Onderzocht wordt op welke wijze het mogelijk is om lessen op afstand te organiseren zodat 

ook bij een eventuele sluiting van (een deel van) de school voor leerlingen het onderwijs en 

het leren van de leerlingen kan worden ondersteund en voortgezet. 

 

Buitenles activiteiten in maart

 

De komende weken staat een groot aantal excursies en andere activiteiten gepland. Vandaag 

is besloten een groot deel daarvan te laten vervallen mede omdat ook ontvangende 

organisaties en bedrijven geen groepen meer willen ontvangen. Dat betekent dat de lessen 

komende weken doorgaan volgens rooster. 

De volgende activiteiten vervallen o.a. excursies naar Artis (lj2), naar de Moskee (lj3), voor 

WON (4V), biologie (6V), voor ckv (4H en 5V), alsmede de sportdagen (onderbouw). Ook de 

projectdag voor leerjaar 2 vervalt. Voor medewerkers is een aantal 

professionaliseringsactiviteiten geannuleerd, zij zijn of worden hierover apart door de school 

geïnformeerd. Over een paar geplande maar nog niet genoemde activiteiten vindt nog overleg 

plaats. 

 

Schoolexamen en toetsweek

 

De volgende toetsweek voor de bovenbouw is gepland in de week van 23 maart. Vooralsnog 

gaan wij er vanuit dat deze volgens planning plaatsvinden. Voor 5H en 6V zijn zij extra 

belangrijk omdat dit de laatste toetsen zijn voorafgaande aan de afsluiting van het 

schoolexamen. Er worden noodscenario's ontwikkeld voor de komende weken, voor het 

geval de school voor (een deel van) leerlingen moet worden gesloten. 

 

Buitenlandse reizen (ADWI)

 

Tot onze spijt hebben we moeten besluiten alle ADWI activiteiten te annuleren. De 

ontwikkeling van de besmettingen in de diverse Europese landen en de reactie daarop van de 

overheden zijn te ongewis om onze leerlingen en medewerkers naar het buitenland te laten 

vliegen. We willen de kans op besmetting niet onnodig groter maken en vooral voorkomen 

dat een groep in het buitenland in quarantaine moet en niet naar huis kan terugkeren. 

 

Dat betekent dat de lessen voor 4h en 5v in de ADWI week conform rooster doorgaan. De 

ADWI lessen gaan overigens niet door. De ADWI coördinator zorgt voor informatie hierover. 

Of en op welk moment de leerlingen van 4H en 5V wel op reis zouden kunnen, is op dit 



moment hoogst onzeker en van veel externe factoren afhankelijk. Voorafgaande aan de 

zomervakantie verwachten we dat niet te kunnen realiseren. 

 

Over de financiële en administratieve afhandeling zullen we de ouders nadat de 

consequenties duidelijk zijn, informeren.   

Ouderavonden en driehoeksgesprekken

Over het doorgaan van de driehoeksgesprekken en ouderavonden wordt binnenkort een 

besluit genomen.

 

Aanvullend

 

• Maandag wordt ervaring opgedaan met ‘onderwijs op afstand’. Daarna worden 

leerlingen en medewerkers geïnformeerd.

• We zullen de komende week, waar nodig volgende corona bulletins doen uitgaan 

waarin leerlingen, ouders en medewerkers dezelfde informatie ontvangen.

• Tips zijn welkom, een individuele reactie is helaas niet altijd mogelijk.

• We staan voortdurend in contact met andere scholen voor VO in de regio en de GGD 

Amsterdam.

• We adviseren de hygiëne adviezen zoals t.a.v. handen wassen, geen handen 

schudden en vermijden van contact op korte afstand zorgvuldig op te volgen.

• Bij milde klachten zoals hoesten, verkoudheid en koorts is het advies ziekmelden en 

thuisblijven.

 

Het nieuwe coronavirus dreigt Nederland plat te leggen. De minister president heeft gewezen 

op het maatschappelijk belang om scholen open te houden. De reacties hierop zijn divers. 

Vooralsnog is besloten om daar, zolang we de veiligheid van leerlingen en medewerkers én 

goed onderwijs kunnen garanderen, gevolg aan te geven. We overwegen dagelijks of daar 

verandering in moet komen. 

Het zijn geen gemakkelijke overwegingen, het is een weging van voors en tegens, een 

gesprek met voor- en tegenstanders. In de Nederlandse politiek, onder deskundigen en 

binnen het Alkwin. 

We houden u ook de komende week op de hoogte. Voor nu, een fijn weekend.

Rob Dijkstra rector-bestuurder
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Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.


