
 

Utrecht, 27 maart 2020 

 

 

Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 

 

 

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dan vooral natuurlijk met jullie gezondheid en die van de 

mensen in jullie omgeving. Het is heel bijzonder en vreemd dat wij met een kleine groep 

medewerkers dagelijks op school aan het werk zijn, terwijl het overgrote deel van de docenten 

en natuurlijk alle leerlingen thuis aan het werk zijn. Althans, ik hoop dat het jullie goed lukt om 

het onderwijs op afstand te volgen.  

 

De afgelopen week hebben wij onze aandacht vooral gericht op alle examenleerlingen. Wij starten 

komende week met het schoolexamen en spreiden dit dan zoveel mogelijk uit. Er wordt heel 

verschillend gereageerd op ons besluit nu al te starten met de schoolexamens, terwijl andere 

scholen er soms voor kiezen deze nog uit te stellen of eventueel deels digitaal af te nemen. Wij 

hebben er bewust voor gekozen nu te starten, zodat er veel tijd overblijft voor een tweede ronde 

en eventueel nodige herkansingen. En omdat een deel van de leerlingen er juist wel de voorkeur 

aan geeft om nu al het schoolexamen af te kunnen ronden. Wij communiceren hierover steeds 

rechtstreeks met de examenleerlingen en hun ouders/verzorgers. 

 

Laten we niet vergeten dat we pas anderhalve week bezig zijn met het vormgeven van onderwijs 

op afstand. Van veel leerlingen en ouders horen we dat dit na de eerste opstartfase nu steeds 

beter gaat. Wij merken dat een groeiend aantal docenten in Teams werkt en bieden elke week 

intern workshops aan om dit verder te ontwikkelen. Komende week krijgen docenten de 

gelegenheid ook aan een externe digitale training mee te doen. Wij gaan steeds meer sturen op 

echte digitale lessen voor alle leerlingen. Niet uitsluitend, want andere vormen van communicatie 

en onderwijs zijn even goed.  

 

Vanaf komende week gaan we het publiceren van de planners beter stroomlijnen. We streven 

ernaar voor elk vak de planner op vrijdag voor leerlingen beschikbaar te hebben, via Itslearning 

en eventueel Outlook. Van de leverancier van Itslearning kregen wij door dat zij hun 

bereikbaarheid flink hebben verbeterd.  

Voor een aantal vakken zullen we in de komende tijd ook digitale toetsen plannen. Deze plannen 

we voorafgaande aan het lesrooster, tussen 09.00 en 10.30 uur. Deze toetsmomenten komen in 

je lesrooster te staan en worden door de docenten vooraf natuurlijk aangekondigd.  

Voor verdere besluiten over het digitale onderwijs wachten we het besluit over de scholensluiting 

af. De overheid heeft aangegeven dinsdag 31 maart met nieuwe informatie te komen. We denken 

natuurlijk nu al na over de voortgang van de leerlingen en de manier waarop we de overgang 

gaan bepalen. We begrijpen dat het voor veel leerlingen spannend is, omdat veel nog onduidelijk 

is. We realiseren ons dat en zullen er snel op terug komen.  

 

We hebben besloten dat alle examenleerlingen hun maatschappelijke stage afgetekend krijgen en 

dat alle andere leerlingen die hun stage nog moeten lopen uitstel krijgen tot het volgende 

schooljaar. Moet je dus nog een stage lopen, ga dan na deze crisis weer verder kijken. Loop je al 

een stage maar mis je uren, overleg dan na de crisis met de stageverlener over eventuele andere 

momenten waarop je stage kan lopen. Ook is het mogelijk om een nieuwe stage aan te vragen, 

wel is het de bedoeling dat dit pas na de zomervakantie gebeurt. 

 

Wij krijgen veel vragen van leerlingen en ouders op onderwijsvragen@lrc.nl. Dit helpt ons om het 

onderwijs op afstand te verbeteren, dus blijf dit doen. De meest gestelde vragen hebben we 

opgenomen in een Q&A op de website. 



 

Ik wens alle leerlingen veel succes met de werkzaamheden voor school en allen een fijn en gezond 

weekend.  

 

Met vriendelijke groet en namens de schoolleiding, 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector 
 


