Helmond, 15 maart 2020.

Betreft: Aanvullende maatregelen rondom coronavirus.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,
Vandaag heeft het kabinet besloten om de scholen tot en met 6 april te sluiten. Met deze brief
brengen wij u op de hoogte van de gevolgen van dat besluit voor de school:
-

-

de school gaat vanaf maandag 16 maart 2020 dicht;
de gevolgen voor de toetsweek van 24 maart tot en met 31 maart zijn nog niet duidelijk.
Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk;
het schoolgebouw is op dinsdag 17 maart van 10.00 uur tot 14.00 uur open voor
leerlingen om spullen uit hun kluisje te komen halen. Wij roepen alle leerlingen die,
geen klachten hebben, op dit te doen zodat ze alle studieboeken thuis hebben;
op 16 en 17 maart zijn er geen lessen. Deze dagen gebruiken we om collega’s voor te
bereiden op het geven van onderwijs op afstand.

Naast bovenstaande hebben we de volgende prioriteiten gesteld:
-

-

het geven van onderwijs aan de examenkandidaten ter voorbereiding op het examen.
Nadere berichtgeving rondom het afnemen van het examen volgt zo spoedig mogelijk
na overleg met de inspectie van het onderwijs;
het inhalen van gemiste pta-toetsen ter afronding van het pta voor de
examenkandidaten;
het vormgeven van onderwijs op afstand.

Het geven van onderwijs op afstand is iets waar we nog nauwelijks ervaring mee hebben. Deze
uitzonderlijke situatie zorgt ervoor dat we tijdelijke overstappen over deze vorm van onderwijs.
Dit zal met vallen en opstaan gebeuren. We vragen begrip hiervoor.

Uiterlijk dinsdag 17 maart informeren we u over hoe we het onderwijsproces verder vorm
geven, wat we doen met examenonderdelen die in de komende weken gepland staan en gemiste
toetsen voor de examenleerlingen.
Tevens geven we gehoor aan de oproep om te zorgen voor opvang van leerlingen die niet alleen
thuis kunnen blijven en waarvan de ouders in vitale beroepen werken. Voor deze leerlingen
stellen we tussen 08.30 en 14.30 uur de aula en lokalen beschikbaar om te werken. Wilt u hier
gebruik van maken mailt u dan naam en klas van uw kind naar coronavirus@janvanbrabant.nl.
We hopen op uw begrip en medewerking in deze, voor allen, onzekere tijden.
Met vriendelijke groet,
C. Kuijpers, vestigingsdirecteur.

