
	 	

Aan ouders/verzorgers van leerlingen 
 
 
 
 
- Datum: 15 maart 2020 
- Kenmerk: CvB.LW.gn/20.050 
- Betreft: Sluiting scholen i.v.m. coronavirus 
- Doorkiesnummer: 030-2969041 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Vandaag is door de regering bekendgemaakt dat alle scholen in Nederland per direct 
sluiten t/m 6 april, om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat 
geldt vanzelfsprekend ook voor onze scholen.  
 
Alle scholen van NUOVO Scholengroep zijn vanaf morgenochtend tot en met 
maandag 6 april gesloten. We realiseren ons daarbij terdege dat het sluiten van 
scholen een enorme impact heeft. Nu onze schoolgebouwen zijn gesloten, werken we 
hard aan continuering van het onderwijs op afstand. We gaan onze leerlingen via 
digitale middelen en/of huiswerkopdrachten zoveel mogelijk thuis laten werken. Dat 
wordt even omschakelen, maar we hebben inmiddels diverse technische middelen om 
ons onderwijs (gedeeltelijk) online te laten plaatsvinden. 
 
Alle leerlingen blijven dus thuis, in ieder geval de komende drie weken. We hebben 
daarbij extra aandacht voor leerlingen die dit jaar examen doen. Ons uitgangspunt 
blijft dat leerlingen optimaal op het examen voorbereid worden. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat er in de planning van de examens geen wijziging komt. In de 
persconferentie van de ministers Slob en Bruins van vandaag is gemeld dat het 
Ministerie van OCW in de loop van de komende week met nadere informatie komt 
over hoe om te gaan met examenleerlingen. 
  
Kinderen van ouders die werken in specifieke sectoren, kunnen een beroep doen op 
ondersteuning bij de opvang. Wij onderzoeken momenteel de exacte invulling 
daarvan. Komt u in aanmerking voor deze regeling, neem dan rechtstreeks contact 
op met de schoolleiding. 
 
De komende dagen volgen verdere updates over de schoolsluiting en het 
afstandsonderwijs. We zullen deze via mail en de schoolsites communiceren. 
Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Leon de Wit en Jonne Gaemers  
College van Bestuur 
 
 
 


