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Enschede, 1 april 2020 

 

Betreft: Verlenging landelijke schoolsluiting 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  

 

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen worden verlengd tot en met 

de meivakantie, dus tot en met dinsdag 5 mei 2020. Dit betekent dat op onze school tot en met 

dinsdag 5 mei geen lessen gegeven kunnen worden en dat we tot aan de meivakantie doorgaan met 

onderwijs op afstand. 

 

We zijn geweldig trots op onze medewerkers dat zij in zo’n korte tijd digitaal onderwijs hebben kunnen 

organiseren voor onze leerlingen. We willen graag dat leerlingen thuis zoveel mogelijk blijven leren. 

En dat is niet altijd gemakkelijk. De dagelijkse routines in de meeste gezinnen zien er totaal anders uit. 

Veel ouders moeten thuiswerken en tegelijkertijd hun kinderen begeleiden en de goede sfeer thuis 

behouden. Wij waarderen de inzet van alle ouders enorm. Zonder hen zou het digitaal onderwijs 

minder succesvol zijn. Voor iedereen is het een uitdaging om zoveel mogelijk het ‘onderwijs’ te laten 

doorgaan. Het is goed om te weten dat leerlingen en ouders voor vragen of een luisterend oor altijd bij 

de mentor terecht kunnen.  

 

Overgang naar volgend leerjaar 

Nu de maatregelen zijn verlengd, kunnen wij ons voorstellen dat dit bij leerlingen en ouders ook 

vragen oproept. Leert mijn kind voldoende in deze situatie en wat betekent dit voor zijn of haar 

ontwikkeling? Is er straks sprake van leerachterstand? En hoe haal je dat dan in? Hoe gaat het straks 

met toetsen en cijfers? Gaat mijn kind over naar het volgende leerjaar?  

 

Wij staan nu voor de uitdaging om de bevordering naar een volgend leerjaar vorm te geven. We kijken 

hierbij naar welke onderdelen van het onderwijs ook nu aan de orde moeten komen, hoe we de 

toetsing kunnen organiseren en hoe we de bijzondere omstandigheden moeten meewegen. We 

hopen jullie vóór de meivakantie hierover nader te kunnen informeren. 

 

Opvang van leerlingen op school 

We blijven opvang op school verzorgen voor leerlingen waarvan de ouders aangeven dat dit gewenst 

is. Er is weliswaar een lijst met vitale beroepen beschikbaar, maar we willen vooral gehoor geven aan 

de wensen en behoeften van ouders. Als ouders dus willen dat hun kind wordt opgevangen dan doen 

we dat. Een leerling kan gewoon naar school komen. Een bericht vooraf via de mentor stellen we zeer 

op prijs. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM. We vragen leerlingen, ouders en onze 

medewerkers om ervoor te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter afstand tussen mensen wordt 

bewaard. Voor opvang van leerlingen zijn onze locaties geopend, maar niet voor sociale ontmoetingen 

op of rond het schoolterrein. 

 

We wensen jullie veel sterkte en succes voor de komende tijd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 

centrale directie 
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Aanwijzingen RIVM 

Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: blijf thuis 

bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 

graden Celsius. Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: 

geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Als je verkoudheidsklachten met koorts hebt, 

moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Alleen iemand die geen klachten heeft, mag 

boodschappen doen. Bel alleen met de huisarts als je zieker wordt of medische hulp nodig hebt. Pas 

als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag iedereen weer het huis verlaten. Volg de 

algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over school en werken, zie 

Rijksoverheid.nl. 

 

Blijf thuis, blijf gezond! 

Onze school is niet voor niets dicht. Zoek daarom digitale gezelligheid op en houd je aan de regels 

van het samenscholingsverbod. Dit betekent dat groepsvorming met meer dan 2 personen in de 

openbare ruimte verboden is. Uitzondering zijn mensen uit hetzelfde huishouden/gezin. De politie en 

de handhavers van de gemeente Enschede controleren hierop. Blijf dus zoveel mogelijk thuis en 

spreek niet af op straat of in de stad. Zo kunnen we samen besmetting voorkomen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

