
 
 

Rotterdam, 2 April 2020 

 

Betreft: verlenging maatregelen overheid en sluiting van de scholen 

   

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

  

We zagen het al een beetje aankomen: het kabinet heeft de corona maatregelen verlengd. Ook de 

scholen blijven langer dicht, namelijk tot en met de meivakantie. Dit is natuurlijk erg jammer, in de 

eerste plaats voor de leerlingen en voor de docenten. Het liefst hadden we na 6 april de draad weer 

opgepakt op school, maar we snappen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn in het belang van 

ieders gezondheid en dat staat natuurlijk voorop. 

Daarom zetten we er samen de schouders onder en gaan we er het beste van maken. De 

afgelopen weken hebben de leerlingen en onze docenten al laten zien hoe flexibel en veerkrachtig 

zij zijn. Ook een compliment aan ouders die ineens de taak hadden te helpen motiveren en 

structuur te houden. Het onderwijs op afstand is even wennen, maar het verloopt inmiddels goed. Er 

is regelmatig contact tussen school en thuis en de meeste leerlingen zijn goed bezig met het 

thuiswerk. De komende weken zullen we dit onderwijs op afstand blijven invullen en steeds verder 

verbeteren. Zo willen wij u en onze leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen om ook in deze 

periode te blijven leren en ontwikkelen. De meivakantie gaat zoals gepland door. Vrijdag 10 april 

(Goede vrijdag) en maandag 13 april (Tweede Paasdag) zijn ook lesvrij. In deze periode is er dus 

geen onderwijs.  

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van iedereen vraagt en dat dit niet altijd makkelijk is. Zeker 

nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren is het belangrijk om regelmatig contact te 

hebben met de school. Mocht je vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen met de 

mentor. Dat geldt natuurlijk ook voor ouders/verzorgers. 

We krijgen veel lieve en belangstellenden vragen over hoe het nu met ons gaat. Wij zijn, op enkele 

gezondheids- en vermoeidheidsklachten na, allemaal gezond. Het ondersteunend personeel helpt 

waar kan en gebruikt de tijd o.a. om de verhuizing naar tijdelijke nieuwbouw voor te bereiden, de 

docenten werken hard om hun lessen zo digitaal mogelijk te maken, de mentoren werken hard om 

elke leerling in beeld te hebben en het MT kijkt met stijgende bewondering naar ieders inzet en 

betrokkenheid. We houden dus vol en zullen dat blijven doen.  

Er bereiken ons ook vragen over de bevordering naar het volgende leerjaar. Wij zijn op dit moment 

hard bezig om over die vraag na te denken en kunnen daar op dit moment nog geen antwoord op 

geven. De scholen zijn dus dicht minimaal tot na de meivakantie, maar we hopen wel dat we elkaar 

nog voor de zomervakantie op school kunnen treffen. Het ligt voor de hand dat we dan ook gaan 



kijken welk werk er thuis is verzet en wat dat gaat betekenen voor de overgang. Voor nu is het 

verstandig om door te werken aan de opdrachten die de docenten verstrekken. Zodra er meer 

bekend is zullen wij hierover informatie verstrekken. 

We wensen iedereen sterkte en succes in deze onwerkelijke tijd.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

Bianca Toebosch-Jansen 

Jorrick Schut 

Marcel van Loo 
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