
18 maart 2020 

 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

Er is de afgelopen dagen door alle collega’s hard gewerkt om de online-contactmomenten 

vanaf morgen (donderdag 19 maart) mogelijk te maken. We verwachten niet dat alles in 

een keer allemaal goed gaat en blijven dus aandacht besteden aan de verdere uitwerking 

van deze momenten.  

 

We weten ook niet of en in hoeverre we kunnen vertrouwen op alle digitale systemen 

(Itslearning en Teams) die wij en andere scholen en bedrijven nu gebruiken om dit op 

afstand werken mogelijk te maken. We hebben daarom alle docenten gevraagd de 

planners ook via outlook voor leerlingen beschikbaar te stellen. We raden iedereen aan 

de planners samen goed te bekijken om een goede planning voor de komende dagen te 

kunnen maken. Sommige leerlingen kunnen dat helemaal zelfstandig, andere hebben 

daar wat ondersteuning bij nodig.  

 

We zijn nog in afwachting van een officiële mededeling van ons college van Bestuur over 

de maatregelen met betrekking tot het schoolexamen, het afronden van het PTA en het 

Centraal Eindexamen. Zodra wij over deze informatie beschikken zullen we uiteraard alle 

examenleerlingen en hun ouders/verzorgers verder informeren. Wij verwachten dit aan 

het begin van deze avond te kunnen doen.  

 

Wel kunnen we jullie en u alvast meedelen dat de toetsweek voor de niet-

examenleerlingen die voor volgende week gepland stond komt te vervallen. In een later 

stadium bepalen we wat we doen met de PTA-toetsen in de voor-examenklassen.  

 

Van een enkele ouder en/of leerling horen wij dat zij niet alle informatie via de mail of 

app hebben ontvangen. Wellicht is het goed om als ouder en leerling even bij elkaar te 

checken of er nieuwe informatie is. Op de website zullen wij zeer binnenkort een 

overzicht geven van alle informatie die wij tot nu toe hebben verstrekt en dit uiteraard 

ook up to date houden.  

 

Mocht je of u algemene vragen hebben over het onderwijs zoals wij dat nu verzorgen dan 

kunt u die stellen via onderwijsvragen@lrc.nl. wij zijn niet in de gelegenheid om elke 

vraag individueel te beantwoorden. We lezen deze mails zorgvuldig en gebruiken deze 

ook voor de verdere communicatie naar alle ouders en leerlingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eric Hordijk,  

rector 

 


