
 

 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 1 april 2020 

Betreft: verlenging schoolsluiting, update 1 april 

 
 

 

 

 

Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,  

  

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat alle scholen tot 28 april gesloten 

blijven. Dit betekent voor ons tot 6 mei, vanwege de aansluitende meivakantie. We hadden al 

verwacht dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar het is toch even slikken dat we 

onze leerlingen voorlopig niet op school zullen zien. 

  

Dit betekent dat we in elk geval t/m 21 april onderwijs-op-afstand zullen verzorgen zoals we dat 

de afgelopen weken hebben gedaan. Dus: concrete opdrachten, online lessen en de 

mogelijkheid om een aparte digitale afspraak met de docent of mentor te maken als een leerling 

daar behoefte aan heeft. 

 

Onderwijs-op-afstand is voor iedereen erg wennen. Onze boodschap: hou vol en help elkaar. 

Ook voor de ouders is het zoeken naar hun rol. We merken dat het belangrijk is dat ouders en 

leerlingen samen goed bijhouden wanneer er online lessen zijn en wanneer er opdrachten 

moeten worden ingeleverd. Probeer een goed dagritme te houden en maak een schema om het 

overzicht te houden. Het is belangrijk om op gezette tijden ook te ontspannen en de druk van 

de ketel te halen. De huidige thuiswerksituatie is voor iedereen immers al lastig en onwennig 

genoeg.  

 

Voor onze examenleerlingen is deze periode extra spannend en ongewis. Het is helder dat het 

centraal eindexamen vervalt, maar er zijn nog veel vragen. Zo is het helaas nog niet bekend 

hoe de slaag-zakregeling precies in elkaar zit. We houden iedereen zo optimaal mogelijk op de 

hoogte van de ontwikkelingen. 

  

Intussen zijn wij bezig met het vormgeven van ons onderwijs na de meivakantie (eventueel nog 

in te halen toetsen, voortgang en bevordering, activiteiten et cetera). In deze weken brengen 

wij goed in beeld voor welke leerlingen de overgang naar het volgende leerjaar nog spannend 

kan zijn. Met deze leerlingen en hun ouders zullen we tijdig contact opnemen.  

 

Voor het grootste deel van de leerlingen geldt dat zij door kunnen gaan met het onderwijs zoals 

we dat nu aanbieden. Let er op dat je deelneemt aan de online lessen die worden aangeboden 

en dat je opdrachten maakt en die op tijd inlevert, zodat de docenten kunnen zien dat je goed 

met het vak bezig bent.  

 

 

  



 

Ik wil graag nog enkele praktische zaken doorgeven: 

 

- Vanaf maandag 6 april wordt het rooster iets aangepast. We plannen van 12.15 tot 12.45 

uur een lunchpauze in. 

- In de bovenbouw worden vanaf dezelfde datum ook tutorlessen in geroosterd. Buiten de 

mentor en tutormomenten om kan je ook zelf contact opnemen met je mentor, via de 

gebruikelijke weg. 

- Van sommige collega’s en/of leerlingen horen wij dat klasgenoten de les ook digitaal weten 

te verstoren. Als wij deze leerlingen kunnen traceren, nemen we telefonisch contact op met 

de leerling en de ouders om dit te bespreken.  

- Nu we weten dat het onderwijs op afstand langer gaat duren, zullen we een aantal zaken 

beter gaan stroomlijnen. Hierover zullen we aanstaande vrijdag meer informatie geven, we 

willen dit eerst met collega’s bespreken.  

- Wij hebben nog een aantal laptops beschikbaar voor gezinnen die thuis niet of over te weinig 

devices beschikken. Als je een laptop in bruikleen wilt krijgen, mail dan aan 

hsnelders@lrc.nl. Wij vragen een borg van 100 euro. 

- Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep bestaat nog steeds de mogelijkheid om op 

school te worden opgevangen. Graag 24 uur van tevoren een mail aan gbonekamp@lrc.nl.  

 

De komende twee weken maak ik enkele momenten vrij om met ouders in contact te komen. Ik 

ben benieuwd naar uw ervaringen met het onderwijs zoals wij dat momenteel vormgeven. Als u 

het als ouder leuk vindt om in een Microsoft Teams vergadering met mij hierover in gesprek te 

gaan op een nog te bepalen tijdstip, laat mij dit dan weten via gbonekamp@lrc.nl. Het is fijn als 

we dan weten in welke klas uw kind zit, voor een goede verdeling over de leerjaren. 

 

Wij realiseren ons dat er veel gebeurt in deze rare tijd. Elke dag kan er een nieuw besluit 

worden afgekondigd dat gevolgen heeft voor de school. Wij blijven jullie op de hoogte houden. 

Mocht er in de tussentijd een vraag of opmerking zijn, neem gerust contact op 

via onderwijsvragen@lrc.nl. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep 

(Leon de Wit en Jonne Gaemers) 

 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector 
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