
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, 12 maart 2020 
 
 
 
Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen,  
 
Door middel van deze brief willen wij u en jullie informeren over de situatie op onze school naar aanleiding 
van de maatregelen die de overheid op donderdag 12 maart heeft afgekondigd vanwege de verspreiding van 
het coronavirus. 
 
De school blijft open: het onderwijs gaat zoveel mogelijk door 
Wij volgen de richtlijnen van de overheid, RIVM en GGD. Dat betekent dat de school vooralsnog openblijft en 
wij ons onderwijsprogramma zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Dat betekent dat we de lessen en 
pauzes volgens rooster blijven geven. Afspraken die 1-op-1 door bijvoorbeeld de vakdocent of mentor met de 
leerling en ouder zijn gemaakt gaan in principe gewoon door. 
 
Annulering reizen 4havo en 5vwo  
Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen de geplande reizen voor 4havo en 5vwo naar Parijs, Krakau, 
Barcelona, Berlijn en Cambridge niet door te laten gaan. Ook het Amsterdam-programma voor deze groep 
leerlingen gaat niet door. Een pijnlijk besluit omdat wij heel goed weten hoe er naar deze reizen uitgekeken 
wordt. Helaas kunnen we niet anders.  
Alle leerlingen worden gewoon op school verwacht om daar regulier onderwijs te volgen. Daar waar 
activiteiten onderdeel zijn van het schoolexamen, zal er voor een alternatief in school gezorgd worden. We 
zijn met het reisbureau in gesprek om te kijken of de reizen naar een ander moment verplaatst kunnen 
worden. Door de onduidelijke vervolgontwikkelingen rondom corona is hier nu nog niet veel zinnigs over te 
zeggen. Over de financiële afwikkeling van de geannuleerde reizen wordt nog uitgebreid gesproken en laten 
wij ons juridisch adviseren. Ook daar kan ik nu geen uitsluitsel over geven en vraag ik uw geduld.  
  
Projectdag vrijdag 13 maart  
De projectdag van vrijdag 13 maart, komt er een beetje anders uit te zien dan vooraf gepland. Via de website 
en via het actueel rooster communiceren we de laatste wijzigingen. De sportdag voor leerjaar 2 gaat vrijdag 
13 maart in elk geval niet door. De leerlingen van leerjaar 2 komen naar school om de MOLgesprekken voor 
te bereiden en zijn daarna vrij. We krijgen het op deze korte termijn niet anders geregeld. Houd de website en 
het actueel rooster in de gaten.  
 
Hygiënemaatregelen 
De eerder aangekondigde hygiënemaatregelen blijven van kracht. Dat betekent: 
1. Was regelmatig en grondig je handen 
2. Hoest of nies in je elleboog 
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg 
4. Geef elkaar geen hand, geen knuffels en houd afstand 

 
Bij gezondheidsklachten 
Als uw zoon of dochter last heeft van verkoudheidsklachten of hoesten of koorts, laat hem of haar thuisblijven 
en goed uitzieken en sociale contacten vermijden en minimaal 24u nadat de symptomen zijn verdwenen pas 
weer terugkomen. Informeer ons als school. We overleggen met u hoe de leerling het schoolwerk kan inhalen. 

 
Als een ander gezinslid bij u thuis last heeft van bovengenoemde gezondheidsklachten, laat uw zoon of 
dochter voor de zekerheid thuisblijven. Informeer ons als school. De mentor spreekt met de leerling af hoe 
hij/zij zijn schoolwerk bij kan houden en/of op een andere manier kan bijblijven.   

 
Als er sprake is van een vastgestelde coronabesmetting in uw gezin of bij uw zoon of dochter, informeer ons 
als school, zodat wij in contact met de GGD kunnen overleggen wat dit betekent voor de school. 
 
Risicogroepen 
Hoort uw zoon of dochter bij een kwetsbare risicogroep, overleg met de huisarts over wat dit betekent voor 
het schoolbezoek van uw zoon of dochter en neem contact op met de school om te overleggen over 
thuisblijven en/of lessen volgen.  
 



 

Lesuitval mogelijk 
Bovenstaande maatregelen bij gezondheidsklachten gelden ook voor onze docenten en medewerkers. Het 
kan zijn dat er sprake is van meer lesuitval dan gebruikelijk. We proberen dit tot een minimum te beperken en 
voor vervanging te zorgen. Waar we moeten kiezen, geven we de prioriteit aan de lessen van de 
examenklassen boven die van de andere klassen. 
 
Tot slot: we bevinden ons allemaal in een uitzonderlijke situatie. De ontwikkelingen gaan snel en we bereiden 
ons als school intussen op verschillende scenario’s voor. We zijn daarvoor in overleg met ons schoolbestuur, 
de andere schoolbesturen van Amsterdam, de gemeente en de landelijke overheidsinstanties. Bij nieuwe 
ontwikkelingen informeren we u zo snel als mogelijk.  
 
We zijn blij met onze collega’s die onder deze bijzondere omstandigheden hun werk blijven doen en het 
onderwijs voor uw zoon of dochter zo goed mogelijk doorgang laten vinden. We zetten er zo met elkaar de 
schouders onder. We wensen iedereen die ziek is of zieken om zich heen kent en zich zorgen maakt heel 
veel sterkte toe. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor, de 
leerjaarcoördinator, de teamleider of met ondergetekende. We doen ons best u zo goed mogelijk te 
informeren en te beantwoorden en vragen uw begrip als dit niet altijd meteen lukt.  
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
 


