
  

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. hebben we daardoor de tijd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het weer 

openen van de school en de nodige aanpassingen te maken die daarvoor nodig zijn.  

Na de meivakantie gaan we voort op de ingeslagen weg van het afstandsonderwijs. We blijven 

online lesgeven, videobellen en huiswerk opgeven. Op 6, 7 en 8 mei staan ingekorte 

weektaken klaar en vanaf de week daarop werken we weer met de weektaken zoals we dat de 

afgelopen tijd gewend zijn.   

We denken op X11 hard na over het anders inrichten van processen die normaal gesproken in 

deze tijd plaatsvinden: klassenindelingen, niveau-adviseringen, het kiezen van vakken en 

profielen, enz. We missen een oudercontactmoment waarop we hierover met elkaar in gesprek 

kunnen en we proberen dat de komende tijd op een andere manier vorm te geven. We 
berichten jullie over al deze zaken na de meivakantie. Mocht je je eerder zorgen maken, 

vragen of tips hebben, mail dan naar jeppedenuijl@x11.nu of moniekrieter@x11.nu.  

We hebben op de website verschillende activiteiten en een vakantieboek klaargezet om 

zodoende bij te dragen aan een hopelijk fijne meivakantie.  

 

Vriendelijke groeten,  

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,  
Leon de Wit en Jonne Gaemers  

Moniek Rieter  
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