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Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, 
  
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 t/m 21 april onderwijs-op-afstand zullen verzorgen zoals we dat de afgelopen 
weken hebben gedaan.  
 
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. Probeer een goed dagritme te houden en maak een 
schema om het overzicht te houden. 
 
De leerlingen kunnen in de studiewijzers in Magister zien wat ze per vak moeten doen. U kunt dat 
ook zien in Magister. Docenten zijn beschikbaar voor ondersteuning op afstand tijdens de gewone 
schooltijden: van 8:30 uur tot 16:30 uur. Ze kunnen niet altijd direct reageren, dan kunnen 
leerlingen een mailtje sturen naar de docent. 
  
Voor onze examenleerlingen is deze periode extra spannend.  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 hebben de examenleerlingen en hun ouders geïnformeerd 
wanneer de nog ontbrekende delen van het schoolexamen worden afgerond. We houden 
iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. 
  
We weten nu dat de huidige situatie in ieder geval duurt tot de meivakantie. Het is belangrijk dat 
iedereen de komende tijd zo goed mogelijk doorwerkt en vervolgens lekker gaat genieten van die 
meivakantie. Maak er ondanks de coronacrisis en het bijbehorende reisverbod een echte vakantie 
van. Het is belangrijk om op gezette tijden te ontspannen en de druk van de ketel te halen. De 
huidige thuiswerksituatie is voor iedereen immers al lastig en onwennig genoeg.  
 
Wij blijven jullie op de hoogte houden. Mocht er in de tussentijd een vraag of opmerking zijn, 
neem gerust contact op via info@trajectum-college.nl. 
  
We sluiten deze brief af met een oproep uit het hart: blijf voor elkaar zorgen. We doen dit samen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep 
(Leon de Wit en Jonne Gaemers) 
 
 
 
Maurits Depla 
Directeur Trajectum College 


