
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, 15 maart 2020 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers en beste leerlingen,  

Deze brief gaat in op de nieuwe situatie naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de scholen met 
ingang van 16 maart 2020 tot en met 6 april te sluiten. 

Ook het Gerrit van der Veen College is vanaf maandag 16 maart voor leerlingen dus gesloten. Een 
uitzondering daarop wordt de opvang van leerlingen van ouders die werken in vitale beroepen zoals zorg, 
politie en brandweer. Hoe we dat inventariseren en organiseren bespreken we morgen met de medewerkers 
en zullen we daarna zo snel mogelijk met u delen.  Medewerkers komen morgen waar mogelijk naar school 
om afspraken te maken en voorbereidingen te treffen. We hebben veel te doen met elkaar.  

De komende dagen heeft het continueren van het onderwijs aan de eindexamenleerlingen en het afronden 
van de schoolexamens onze prioriteit. De minister heeft aangegeven daar in de loop van de week nog meer 
informatie over te geven. Wij gaan ons intussen voorbereiden op de afronding. De eindexamenleerlingen en 
hun ouders ontvangen later apart een bericht wanneer en hoe dit wordt opgepakt.  

Verder gaan we alles op alles zetten om lesmateriaal online te kunnen aanbieden aan alle leerjaren. Zodra we 
meer informatie hebben, laten we u dat weten.  

Het kan zijn dat uw kind nog spullen op school / in de kluis heeft liggen. Leerlingen mogen die later deze week 
komen ophalen. We laten u morgen weten hoe we dat gaan organiseren.  

Deze situatie is voor iedereen uitzonderlijk. We begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor uw zoon of dochter 
en uw gezin en veel vragen oproept. Mocht u vragen hebben, neem dan in eerste instantie contact op met de 
mentor. We doen ons best u zo goed mogelijk te informeren. We vragen uw begrip als dit niet altijd meteen 
lukt. Probeer thuis met uw zoon/dochter de nieuwe situatie te bespreken, een zekere regelmaat erin te 
houden en de rust te bewaren.  

Mocht u op enigerlei wijze ergens in deze bijzondere situatie iets kunnen bijdragen of goede ideeën hebben; 
schroom niet deze te delen! Samen kunnen we veel.  

We houden contact! 

 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
 


