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Geachte ouders/verzorgers, 

 

Vanmiddag zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische 

maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

De scholen blijven vooralsnog open, maar we krijgen wel met deze maatregelen te 

maken. 

 

Om te beginnen de verstrekkende maatregel om evenementen en bijeenkomsten 

met meer dan 100 deelnemers te verbieden. Er kunnen daarom tot en met 31 maart 

geen schoolfeesten of andere grote evenementen plaatsvinden op onze school.  

 

We zullen ook de evenementen die gepland zijn voor de periode april-juni kritisch 

bekijken en tijdig melden of ze worden afgelast. Het is nu nog niet duidelijk of en 

wanneer we afgelaste bijeenkomsten alsnog kunnen laten plaatsvinden. 

 

Ook schoolreizen en excursies worden in bijna alle gevallen geannuleerd. Voor de 

leerlingen uit de eerste klas staat in de eerste week van april op het programma. We 

laten u tijdig weten of dit kamp doorgaat.  

 

Het verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen heeft ook invloed op het 

normale gebruik van onze gemeenschappelijke ruimten. Waar mogelijk proberen 

we het samenbrengen van grote groepen leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Het sluiten van scholen zou een enorme impact hebben op de maatschappij. Daarom 

heeft de regering besloten dat de scholen open blijven. Alle scholen van NUOVO 

Scholengroep scharen zich achter dit beleid en zullen de komende periode open zijn. 

Wel moeten we creatief zijn bij de uitvoering van ons onderwijs. Onze roosters staan 

onder druk omdat diverse leraren preventief thuis moeten blijven. We vragen uw 

begrip voor deze lastige situatie. We werken aan oplossingen, maar dat zal niet altijd 

lukken. Laten we hierbij vooral samen blijven optrekken.  

 

De instructies rond thuisblijven zijn verder aangescherpt, voor zowel docenten als 

leerlingen: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts), 

ook als er geen direct verband is met het coronavirus. Mijd sociaal contact. Bel met 

de huisarts als klachten verergeren. De volledige voorschriften staan online. Als uw 

kind vanwege klachten thuisblijft, meld hem/haar dan ziek volgens de gebruikelijke 

procedure (telefonisch tussen 8:00 en 8:45 uur). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland


 

 

We proberen het onderwijs zo ongestoord mogelijk door te laten gaan, maar de 

gezondheid van ons allemaal staat voorop. We belanden nu in een bijzondere 

situatie, waarin allerlei knelpunten kunnen ontstaan. Die lossen we samen op. Dat 

kan bijvoorbeeld spelen als leerlingen een toets moeten missen of op een andere 

manier een achterstand oplopen. 

 

Met leerlingen die dit jaar examen doen zullen we in een later stadium uitvoerig 

overleggen wat de genoemde maatregelen betekenen voor de examens. Ga er van 

uit dat de examens doorgaan. Stimuleer uw kind om te blijven werken aan de 

voorbereiding van zijn/haar examen. Dat doen onze docenten ook.  

 

We verwachten de komende periode regelmatig nieuwe spelregels en nieuwe 

inzichten. Wij zullen updates via mail en via de website van onze school 

communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail 

daarvoor rechtstreeks naar info@trajectum-college.nl.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Trajectum College 

 

 

Maurits Depla 

Directeur 

 

 

Mede namens  

 

L.W. De Wit en J.P. Gaemers 

College van Bestuur 

https://www.trajectum-college.nl/
mailto:info@trajectum-college.nl

