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Het kabinet heeft zojuist besloten dat de scholen vanaf morgen tot in ieder geval 6 april 

gesloten moeten worden. 

Wij staan achter dit besluit: de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers zijn ook voor 

ons van groot belang. Verspreiding van het virus willen we zoveel mogelijk tegengaan. We 

maken ons samen met velen in Nederland zorgen over wat ons nog te wachten staat en 

voelen dezelfde zorgen ook bij medewerkers, ouders en leerlingen. 

Morgenochtend komen schoolleiding, afdelingsleiders en diensthoofden bijeen om te 

bepalen hoe we het onderwijs en de toetsing de komende weken gaan organiseren. We 

stellen alles in het werk om leerachterstanden bij leerlingen te voorkomen en examinering 

mogelijk te maken. Onze prioriteiten zijn in ieder geval het onderwijs aan examenleerlingen (5 

havo en 6 vwo) en opvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen. Omdat onduidelijk 

is hoe lang deze situatie mogelijk ook na 6 april duurt, zullen we er voor zorgen dat de 

mogelijkheden voor het verzorgen van digitaal onderwijs in de komende week van start 

kunnen gaan.  

Morgen, maandag 16 maart is de school voor alle leerlingen gesloten. We zullen ze morgen 

per leerjaar laten weten wanneer de school wordt opengesteld zodat ze spullen uit hun kluis 

kunnen halen. Over andere momenten op school, bijvoorbeeld voor 5H en 6V en voor 

leerlingen van ouders met vitale beroepen, zal vanaf morgen eveneens informatie worden 

verschaft.

Morgen verschijnt wederom een corona bulletin. Daarnaast zullen de afdelingsleiders de 

informatie over onderwijs en toetsing naar docenten, ouders en leerlingen van hun afdeling 

verzorgen. 

Vanavond volgt een apart bulletin voor medewerkers, morgen voor de leerlingen en ouders. 

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Pas goed op jezelf en 

elkaar!

 Met vriendelijke groet, namens de taskforce,

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


