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Beste medewerkers, 

 

Vanmiddag zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische 

maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. 

De scholen blijven vooralsnog open, maar we krijgen toch op diverse manieren met 

deze maatregelen te maken. 

 

Het gaat dan in eerste instantie om de verstrekkende maatregel evenementen en 

bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers te verbieden. Er kunnen daarom tot en 

met 31 maart op en rond onze scholen geen schoolfeesten of andere grote 

evenementen plaatsvinden. We zullen per school ook de evenementen die gepland 

zijn voor de periode april-juni kritisch bekijken en tijdig melden hoe het zit met 

eventuele afgelastingen. Ook schoolreizen en excursies worden in alle gevallen 

geannuleerd, in ieder geval de in deze maand geplande reizen. Over andere 

voorgenomen (buitenlandse) reizen zullen we de betrokkenen later informeren. 

 

Het verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen stelt ons voor specifieke 

problemen. Dagelijks komen in de aula’s, kantines en andere 

gemeenschappelijke ruimten van onze schoolgebouwen grote groepen leerlingen 

samen. Waar mogelijk zullen we dat anders moeten regelen. 

 

Wij begrijpen dat het sluiten van scholen een enorme impact zou hebben op de 

maatschappij. Als NUOVO Scholengroep scharen we ons achter het gezamenlijke 

beleid en zullen de komende periode open zijn. In specifieke gevallen kunnen 

uitzonderingen op die regel nodig blijken. 

 

Wel moeten we creatief omgaan met de praktische uitvoerbaarheid van het 

onderwijsaanbod. Onze roosters staan door preventief thuisblijven van leraren onder 

druk. We werken aan oplossingen, maar we moeten daarbij samen blijven optrekken. 

Er zijn natuurlijk mogelijkheden voor online onderwijs op afstand, maar dat is niet 

direct breed toepasbaar. Toch werken we hard aan bruikbare alternatieven.  

 

De instructies rond thuisblijven zijn verder aangescherpt, voor docenten, 

onderwijsondersteunend personeel en leerlingen: blijf thuis bij klachten 

(neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts), ook als er geen direct verband is 



 

met het coronavirus. Mijd sociaal contact. Bel met de huisarts als klachten 

verergeren. De volledige voorschriften staan online. 

 

We proberen het onderwijs zo ongestoord mogelijk door te laten gaan, maar onze 

gezondheid staat voorop. We belanden nu met elkaar in een ongebruikelijke situatie, 

waarin allerlei knelpunten kunnen ontstaan. Die lossen we samen op. Die boodschap 

wordt ook aan ouders en leerlingen gegeven, via een rechtstreekse mail/brief vanuit 

de school. Als leerlingen toetsen missen of andere achterstanden oplopen, zullen we 

daar flexibel mee moeten omgaan. Voor leerlingen die dit jaar examen doen, is de 

situatie extra stressvol. Voor deze doelgroep zullen we zeer omzichtig moeten 

communiceren over de impact die genoemde maatregelen kunnen hebben op de 

examens.  

 

Als College van Bestuur willen we graag onze grote waardering uitspreken voor de 

manier waarop er binnen NUOVO Scholengroep daadkrachtig wordt samengewerkt in 

spannende en onzekere tijden. In deze omstandigheden is het belangrijk om wat 

extra empathie en flexibiliteit naar elkaar te tonen. We houden elkaar vast en zoeken 

de verbinding, ook in de periode van sociale onthouding. Complimenten voor jullie 

inzet!  

 

We verwachten de komende periode regelmatig nieuwe aanvullingen en 

voortschrijdend inzicht. Kijk voor de laatste actualiteiten primair op onze nieuwe 

interne medium Podium. Onze scholen zullen updates via mail en de schoolsite 

communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom, mail daarvoor rechtstreeks met 

bestuur@nuovo.eu. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

College van Bestuur 
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