
 

 

Heemskerk, 13 maart 2020 

Betreft: update informatie Coronavirus en onderwijs 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Gisteren heb ik u geïnformeerd over het besluit dat er geen reden is om de school te sluiten en wij de 

richtlijnen van de overheid volgen. Ik begrijp dat u daar misschien vragen over heeft.  

In deze brief leg ik u uit wat wij doen en hoe wij ons voorbereiden op een eventueel besluit dat de 

school wel dicht moet. Vanochtend heb ik met alle schooldirecteuren en de bestuurder van de 

stichting overleg gehad om te kijken wat wij samen kunnen doen in deze moeilijke tijd.  

 

Wat gaan wij doen: 

 Wij blijven open, maar kunnen de regel dat 100 mensen niet bij elkaar mogen komen helaas 

niet waarmaken tijdens de pauze. Uiteraard doen we alles wat mogelijk is om de pauze zo 

goed en veilig te laten verlopen. 

 Er gaat extra zorg uit naar leerlingen en medewerkers die kwetsbaar zijn. Iedereen moet 

daarin ook zelf een afweging maken. Overleg dus goed met uw zoon of dochter. 

 Wij bekijken per dag of het mogelijk is een lesrooster te maken voor de leerlingen. Als er veel 

docenten ziek worden is dat niet mogelijk helaas.   

 Als de overheid besluit dat de school toch dicht moet, dan zijn we voorbereid om een 

beperkte vorm van onderwijs op afstand door te laten gaan. Voor ons is het allerbelangrijkste  

dat we in contact blijven met de leerlingen en maken een aangepast rooster met opdrachten 

die thuis gemaakt kunnen worden. Wij weten dat het voor praktijkonderwijs moeilijk is om 

les te geven op afstand. Praktijkvakken kunnen thuis niet worden gedaan. Na afloop van 

sluitingsperiode gaan we kijken hoe we eventuele achterstanden kunnen inlopen. 

 Alle excursies en uitstapjes zeggen we af. We nemen geen onnodige risico’s voor leerlingen 
en medewerkers. 

 

Entree klas: 

Als de school dicht moet bespreken wij met de Entree organisatie hoe we de Entree leerlingen 

begeleiden naar het examen en het eventuele te kort aan stage uren kunnen inhalen. Er zullen naar 

verwachting dan landelijke afspraken worden gemaakt om het examen op een later moment te 

houden.  

 

Stage: 

Zolang de school open is gaat de stage door. Als een stagebedrijf gesloten is of andere maatregelen 

neemt waardoor de leerling geen stage kan lopen, verwachten wij de leerling op school.  

Als de school dicht gaat stopt ook de stage omdat wij verantwoordelijk zijn voor de begeleiding. De 

stagebedrijven worden door ons geïnformeerd. 

 

De medewerkers en u hebben elkaar hard nodig om in deze tijd het beste te doen voor uw kind. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs voor uw kind zo ‘normaal’ mogelijk doorgaat, het 
is tenslotte geen vakantie.  

Hopelijk zijn uw vragen hiermee beantwoord. 

Mochten er nieuwe ontwikkeling zijn, dan informeren wij u direct. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Ivo Krop 

Directeur 


