
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Het is voor de meesten van jullie inmiddels alweer een week geleden dat jullie van ons een bericht 
ontvingen. De ouders en leerlingen van de examenklassen ontvingen tussendoor nog wel berichten 
over de schoolexamens. In deze brief weer een algemene update. 
 
Onderwijs op afstand 
Allereerst wil ik alle ouders/verzorgers hartelijk danken voor hun medewerking nu de leerlingen 
thuis het onderwijs volgen. Onze leerlingen wil ik complimenteren voor de wijze waarop zij vanuit 
huis leren en zich verder ontwikkelen. Onze docenten doen hun uiterste best om zo goed mogelijk 
contact met jullie te onderhouden, jullie te stimuleren en te inspireren. Wat ik terug hoor, maakt 
mij zeer blij. De complimenten die we van ouders en leerlingen ontvangen, ervaren we als een zeer 
warm gebaar. Ook de tips die we ontvangen nemen we mee in onze wekelijkse evaluatie. 
  
Mentoruur op afstand 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat zowel mentoren als leerlingen een vast moment met hun 
mentor misten. Vanaf volgende week plannen we in het bestaande rooster van de leerlingen een 
mentoruur in. Zo hebben leerlingen een vast contactmoment met de mentor om de voortgang van 
onderwijs op afstand te evalueren. 
  
Toetsweek 
In een eerdere update informeerden wij jullie over een extra toetsweek van dinsdag 14 april tot en 
met vrijdag 17 april. Uiteraard is dit alleen het geval indien de school weer open is op dinsdag 7 
april. Hierover hopen wij dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te krijgen vanuit het ministerie van 
Onderwijs. 
 
Excursies/buitenlandse reizen 
Alle geplande dagexcursies en buitenlandse reizen gaan dit schooljaar niet door. Ook de activiteiten 
week voor havo/vwo die zou starten op 6 april vervalt. Zodra we weten wanneer de school weer 
open gaat, nemen we een besluit over de resterende activiteiten die nog gepland staan. Bij 
definitief annuleren neemt de school deze kosten voor haar rekening. 
We zijn druk bezig om alle buitenlandse reizen te verplaatsen naar volgend schooljaar. Uiteraard 
houden we met de planning rekening met het feit dat deze leerlingen dan in hun eindexamenjaar 
zitten. Ook de kosten van het omboeken van deze buitenlandse reizen komen voor rekening van de 
school.  
 

Aan alle ouders, verzorgers en leerlingen  
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Zodra we nieuwe informatie hebben sturen we weer een update. Voor nu wensen we iedereen 
succes met het schoolwerk, maar vooral ook sterkte en succes met het omgaan met de 
verscherpte maatregelen. Zorg goed voor jezelf en voor anderen.  
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Monique van Roosmalen 
rector 


