
Utrecht, 16 maart 2020 

 

 

Beste leerling, geachte ouder, 

 

Gisteren hebben we jullie geïnformeerd over het sluiten van de school tot 6 april. In het 

betreffende bericht hebben we aangegeven dat de school vandaag open is voor 

leerlingen die nog materialen uit hun kluisje willen halen. We zien de hele dag door 

leerlingen binnenkomen, dus dat gaat alvast goed.  

 

Na vandaag is de school voor leerlingen niet meer open en werken wij aan het mogelijk 

maken van online-onderwijs. Dat kost even tijd, omdat we systemen voor een deel 

opnieuw moeten inrichten of bijstellen.  

Voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen verzorgen wij opvang voor 

leerlingen dagelijks van 9:00 tot 13:00 uur. Als dit nodig mocht blijken verzoeken wij u 

vriendelijk dit uiterlijk 24 uur van te voren aan ons te laten weten via info@lrc.nl. 

 

Uiterlijk vrijdag, wellicht eerder, starten we met onderwijs op afstand volgens een 

lesrooster dat op Zermelo en Its Learning gepubliceerd wordt.  

 

VOOR DE KOMENDE DAGEN IS HET VOLGENDE VAN BELANG: 

 

1) Ook in deze bijzondere situatie geldt dat leerlingen moeten worden ziekgemeld als 

daar sprake van is. Ten eerste omdat wij graag geïnformeerd blijven over het 

aantal zieke leerlingen, ten tweede omdat deze periode niet vrijblijvend is. Er is 

en wordt onderwijs georganiseerd. 

2) Voor de komende dagen geldt dat elke leerling in Its Learning of Magister kan zien 

welk huiswerk op dit moment al is opgegeven. Ga daar de komende dagen 

zelfstandig mee aan de slag. Gebruik je tijd nuttig en lees bijvoorbeeld al boeken 

die voor dit jaar gepland staan en werk aan opdrachten.   

3) Uiterlijk vrijdag volg je onderwijs volgens het rooster dat in Zermelo en Its 

Learning wordt weergegeven. Tijdens de aangegeven momenten dien je 

daadwerkelijk met het betreffende vak bezig te zijn en is je docent beschikbaar 

voor vragen en uitleg. Communicatie vindt plaats via Outlook en de chatfunctie in 

Its Learning (deze is nieuw). We vertrouwen erop dat iedereen op de juiste wijze 

gebruik maakt van deze communicatiemiddelen. Als je op een ander moment dan 

aangegeven contact zoekt met een docent, kan het dus even duren voordat je een 

reactie krijgt.  

4) De toetsweek voor klas 3, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo gaat op het geplande 

moment in elk geval niet door. Dit geldt ook voor de mondelinge examens voor 5h 

en 6v. We wachten nog even de instructies van de overheid over de examens af, 

voordat we een besluit nemen over deze toetsweek.  

5) Alle toetsen die buiten de toetsweek gepland zijn, komen vooralsnog te vervallen 

of worden uitgesteld. Docenten kunnen desgewenst gebruik maken van 

alternatieve manieren om online toetsen af te nemen, die informatie volgt dan 

van je docent.  

6) Veel leerlingen beschikken op school en/of thuis over een device. We realiseren 

ons echter dat niet elke leerling over een device beschikt en stellen daarom de 

schoollaptops beschikbaar voor deze groep leerlingen. Als je hiervan gebruik wilt 

maken, verwachten we een aanvraag van ouders via de mail (hsnelders@lrc.nl). 

Tegen de betaling van een borg van 100 euro en ondertekening van een 

bruikleencontract maken we dit vervolgens mogelijk, zolang de voorraad strekt. 

Deze leerlingen kunnen op afspraak naar school komen om de laptop op te halen. 

7) Voor alle vragen over het onderwijs op afstand hebben we een apart mailadres 

ingesteld: onderwijsvragen@lrc.nl. We verzoeken iedereen hiervan gebruik te 

maken, ook voor tips en tops. Elke dag komt de schoolleiding om 09.00 uur bijeen 

om afspraken te maken over het onderwijs en de communicatie daarover.  
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8) We doen een nadrukkelijk beroep op alle ouders om ook toe te zien op de 

onderwijsinspanningen van de leerlingen thuis.  

 

 

De komende dagen houden we jullie via mail op de hoogte van alle ontwikkelingen, 

specifiek over de inrichting van ons onderwijs vanaf uiterlijk vrijdag 20 maart.  

 

Ik wens, mede namens alle collega’s, de leerlingen en hun ouders veel sterkte en succes 

toe in deze spannende en voor iedereen nieuwe tijd. En iedereen met 

ziekteverschijnselen natuurlijk van harte beterschap. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Hordijk 

Rector 

 

 
 


