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Update coronavirus 13/3 
 
 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Vandaag was toch wel een vreemde dag, die opvallend rustig verliep. Ongeveer 75% van 
de leerlingen was aanwezig en 15 collega’s waren in overleg met de schoolleiding 
thuisgebleven. Dat had een flinke impact op het rooster. We zijn trots op de wijze waarop 
leerlingen (en ouders) daarmee om zijn gegaan. We zijn ook trots op collega’s die er 
bijvoorbeeld voor kozen om trainingen en externe bijeenkomsten te laten schieten om 
extra lessen te kunnen verzorgen of die ineens heel andere vakken gaven of op andere 
wijze flexibel waren; en niet in de laatste plaats op de roostermakers die heel vroeg 
vanmorgen extra uren hebben gedraaid om tot een werkbaar rooster te komen.  
 
Er hing een positieve sfeer in de school. Alle klassen startten de dag met een les over de 
maatregelen van het kabinet, de impact ervan en de beweegredenen erachter. De 
kantine was gesloten voor GLU-studenten; wij hebben leerlingen de mogelijkheid 
gegeven om in de kantine, buiten of in lokalen pauze te vieren. 
 
We gaan ervan uit dat we de komende weken het rooster regelmatig aan zullen moeten 
passen. We hebben al eerder aangegeven dat we dan eerst kijken of we zoveel mogelijk 
lessen aan de examenklassen kunnen blijven verzorgen en daarna kijken naar het 
rooster voor de andere leerjaren. Dit betekent onder andere dat we besloten hebben om 
op dit moment Cito toets 2 voor leerjaar 2 niet af te nemen omdat we niet kunnen 
garanderen dat we dat in een rustige setting kunnen doen. 
 
Eerder gaven we aan dat het schoolfeest (30/3) niet door kan gaan. De lesvrije 
organisatiedag erna gaat wel door. Dat betekent dat leerlingen op 31/3 niet op school 
worden verwacht. Tweetakt heeft bekend gemaakt dat het theaterfestival niet doorgaat, 
dat betekent dat de voorstellingen op 1, 3 en 6 april komen te vervallen.  
 
Mocht er in het weekend nieuws zijn, dan zullen we opnieuw per mail en via de site 
communiceren. Mocht je vragen hebben of om een andere reden contact willen, mail 
naar moniekrieter@x11.nu of jeppedenuijl@x11.nu  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Moniek Rieter 
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