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Onderdeel van Scholengroep 

 

 

 
Maatregelen Coronavirus 12/3 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanmiddag zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische 
maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Één 
van deze maatregelen gaat over het vermijden van evenementen van meer dan 100 
deelnemers. Wij hebben daarop moeten besluiten om de volgende evenementen te 
annuleren:  
 

• Kijkavond voor examenklassen (de betreffende leerlingen zijn aanwezig zonder 
bezoekers) op 19/3 

• Theatervoorstelling Trojan Wars op 23/3 
• Schoolfeest op 30/3  

 
We onderzoeken op een later moment wanneer we deze activiteiten alsnog kunnen 
organiseren. Voorstellingen en sportevenementen kort na 31 maart zullen we per geval in 
overweging nemen.  
 
Het kabinet heeft aangegeven dat de scholen open blijven. We vinden dit enigszins 
tegenstrijdig met andere maatregelen, maar we begrijpen ook dat het sluiten van scholen 
een grote impact heeft op de maatschappij. We houden ons aan deze maatregel en 
blijven zodoende open. Het rooster zal door preventief thuisblijven van enkele collega’s 
minder volledig zijn, zoals we ook begin deze week in een brief hebben 
gecommuniceerd. 
 
De voorschriften voor thuisblijven zijn aangepast: blijf thuis bij klachten als 
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bel pas met huisarts als klachten 
verergeren. Andere voorschriften zijn te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland  
 
Mocht een leerling doordat hij thuis blijft een toets missen, dan lossen we dit samen op, 
ieders gezondheid gaat immers voor. De leerlingen van de examenklassen hebben 
vanmorgen (en hun ouders vanmiddag) een brief ontvangen met daarin informatie hoe 
we omgaan met examens.  
 
Mochten er updates zijn dan zullen we deze via mail en site verspreiden. Mocht je vragen 
of hebben, neem dan contact op met moniekrieter@x11.nu of jeppedenuijl@x11.nu  
 

Met vriendelijke groeten, 
Moniek Rieter 

   

Mede namens 
L.W. De Wit en J.P. Gaemers 
College van Bestuur 
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