
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren hebben we u via de Stad & Esch ouder-app en de paperclip op 
de hoogte gebracht van de maatregelen van de overheid. 
 
Belangrijk blijft het nadrukkelijk advies om bij milde klachten zoals 
keelpijn, hoesten, (neus)verkoudheid en verhoging of koorts uw kind 
thuis te houden en ziek te melden. Als leerlingen op school klachten 
vertonen worden zij direct naar huis gestuurd en brengen we u op 
daarvan op de hoogte.  
 
Het besluit van de overheid scholen open te houden heeft geleid tot de 
volgende maatregelen die maandag 16 maart a.s. ingaan en zijn van 
kracht tot we andere richtlijnen van de overheid ontvangen. 
 
Ten aanzien van ons onderwijs: 
 
1. De leerlingen en medewerkers PRO en VSO blijven binnen hun eigen 

deelschool. Dit betekent dat leerlingen en medewerkers pauze hou-
den in hun eigen deelschool. 

2. Leerlingen uit PRO en VSO die een beroepsgericht vak volgen in het 
VMBO, kunnen onder begeleiding van een collega naar het betref-
fende vak. 

3. Leerlingen volgen zoveel mogelijk de lessen vanuit één lokaal. Dit 
betekent dat de docenten van lokaal wisselen.  

4. Voor LO en de kunstvakken theater, dans en muziek mogen de leer-
lingen naar het desbetreffende vaklokaal.   

5. De leerlingen HAVO-4 en VWO-4 en 5 van het Lyceum hebben 
maandag en dinsdag a.s. studieverlof om de komende toetsweek 
voor te bereiden. De docenten zijn volgens hun lesrooster beschik-
baar voor het stellen van vragen (digitaal). 

6. Woensdag 18 maart a.s. zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. 
7. Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in het lokaal onder toezicht 

van de docent die daar het lesuur voorafgaand aan de pauze lesgaf.  
8. Leerlingen van het Beroepencollege, Lyceum en Diever mogen het 

lokaal alleen verlaten voor toiletbezoek, ze mogen tijdens lessen niet 
verblijven op de leerpleinen en in de aula. 

9. Bij tussenuren mogen leerlingen wel op de leerpleinen en in de aula’s 
verblijven, ook kunnen ze dan naar buiten. De conciërges houden 
toezicht op de omvang van groepen.  
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Diever, VSO en bovenbouw. Zo heeft iedereen op hetzelfde moment 
pauze.  

11. Food for Kids komt langs met koffie en thee voor de docenten en 
versnaperingen voor de leerlingen (dit laatste alleen als contactloos 
betalen hierbij mogelijk is). 

12. De stages van onze leerlingen worden voorlopig uitgesteld of afge-
zegd; over de stageweek van havo 4 wordt later een besluit geno-
men. De leerlingen van PRO en VSO die de hele week bij een bedrijf 
werken, volgen de instructies van het stagebedrijf. 

13. Alle excursies, schoolreizen, gastlessen, e.d. gaan niet door. 
14. De uitwisseling met andere scholen zoals bv. Op Toernee en de keu-

zedelen VMBO gaan niet door en worden afgezegd door de desbe-
treffende contactpersoon. 

15. Leerlingen wordt met klem aangeraden om schoolwerk bij te houden 
via de studieplanners in Magister; leerlingen houden hierbij het roos-
ter aan zodat zij tijdens de lesuren vragen kunnen stellen aan de vak-
docent via de bv. de mail.  

16. Docenten zijn beschikbaar tijdens lestijden, tenzij ze ziek zijn.  
 
 
Ten aanzien van onze organisatie: 
 
1. Alle activiteiten na schooltijd gaan niet door. 
2. Alle externe afspraken binnen en buiten de deur gaan niet door en 

worden afgezegd door degene die de afspraak heeft. 
3. Oudergesprekken gaan niet door. Eventueel kunnen ze wel telefo-

nisch, via skype of Facetime gevoerd worden. 
 
Mocht u vragen hebben, laat het ons weten. Dit kan via de leerlingcoör-
dinator of digitaal via de ouder-app. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
 
Peter de Visser,  
directeur bestuurder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


