
  

Aan alle ouders/verzorgers 

 

 
 

 
 
- Datum: 22 april 2020 
- Kenmerk: CvB.LW.gn/20.070 
- Betreft: vervolg maatregelen coronacrisis, scholen gesloten tot 1 juni 
- Doorkiesnummer: 030-2969041 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Tijdens de persconferentie van gisteravond heeft minister-president Rutte toegelicht 

hoe de smart lockdown in ons land precies wordt verlengd. Er is een lichte 

versoepeling van de coronaregels aangekondigd, bijvoorbeeld door het gedeeltelijk 

openstellen van de basisscholen na de meivakantie. Maar alle scholen in het 

Voortgezet Onderwijs blijven gesloten. Wel heeft de minister-president het 

Voortgezet Onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op een gedeeltelijke 

openstelling van de scholen per 1 juni a.s., met daarbij handhaving van de 

gedragsregels van de “anderhalvemeter samenleving”.  

 

Ook alle scholen van NUOVO Scholengroep zijn dus langer dicht. In ieder geval tot  

1 juni a.s. We hebben daardoor de tijd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op 

het weer openen van de school. We hebben dus uitgebreid de gelegenheid om de 

scenario’s voor het restant van dit schooljaar fijn te slijpen. 

 

Na de meivakantie gaan we verder met afstandsonderwijs. We blijven online 

lesgeven, videobellen en huiswerk opgeven. Dat is nog een beetje wennen, maar we 

zijn er heel trots op hoe leerlingen en leraren nu samen het onderwijs invullen. We 

hebben ook veel geleerd van de eerste vijf weken afstandsonderwijs. Daarom zullen 

vanaf 11 mei met een ander rooster gaan werken voor afstandsonderwijs. U en uw 

zoon/dochter krijgt daar direct na de meivakantie bericht over.  

 

We houden elkaar vast in deze bizarre periode. En we hebben persoonlijke 

aandacht voor leerlingen die het moeilijk vinden. 

 

Over het algemeen verloopt het online leren prima, maar eventuele problemen of 

knelpunten horen we als schoolleiding graag. Stuur dergelijke meldingen, vragen of 

opmerkingen naar info@trajectum-college.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 

Maurits Depla 

directeur 


