
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 17 april 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De laatste update is al weer een tijdje geleden. Ik vind het tijd weer eens iets van mij te laten horen. 
 
Vooraleerst hoop ik dat het goed met jullie gaat. Het zijn natuurlijk heel bijzondere tijden. Niets gaat zoals we 
het gewend waren en inmiddels zitten we 33 dagen in een ‘intelligente lockdown’. Meer dan ooit zijn wij ons 
bewust van onze kwetsbaarheid en merken we dat gezondheid boven alles gaat. Daarom hoop ik dat het 
goed met jullie gaat en dat jullie en de mensen om je heen gezond zijn.  
  
Sinds 16 maart is er geen fysieke school meer en zijn we een school met onderwijs op afstand. Het 
schoolgebouw is voornamelijk leeg en verlaten. Dat is heel vreemd en helemaal niet leuk. In korte tijd is een 
enorme omslag gemaakt en geven we digitaal les en zijn jullie als leerlingen vooral ook digitaal aan de slag. 
Dat zal af en toe best lastig zijn. Hoe houd je overzicht, hoe blijf je bij de les, waar moet je je informatie 
vandaan halen, hoe houd je bij wat elke docent van je vraagt. Een pittige opdracht en een stevige klus. Weet 
dat het ook voor docenten allemaal wennen is. De een is verder dan de ander. Dat geldt overal. We zien en 
horen dat er thuis vaak hard gewerkt en geleerd wordt, ook in omstandigheden die niet altijd optimaal zijn. 
Meld je mentor en docenten als het wat minder gaat, als je extra ondersteuning nodig hebt of tegen 
knelpunten aanloopt. Zorg ervoor dat we van je horen en op de hoogte zijn. Hou dus contact.   
 
Aanstaande dinsdag (21 april) zal de overheid bekend maken hoe we na 28 april verder gaan. Er is nog geen 
voorspelling te doen wat het kabinetsbesluit zal worden.  We wachten dit in spanning af. Ondertussen denken 
we op school natuurlijk na over mogelijke scenario’s en zijn we plannen aan het maken. Plannen die op enig 
moment uitgevoerd zullen gaan worden. En hoe die plannen er ook uit gaan zien, we realiseren ons dat we de 
RIVM-normen zullen moeten hanteren en zullen moeten wennen aan de anderhalf meter maatschappij. Aan 
het nieuwe normaal.  
 
De afgelopen weken hebben we met elkaar heel veel geleerd en we hebben heel veel ervaringen opgedaan. 
Er worden creatieve oplossingen bedacht voor ingewikkelde vraagstukken en er wordt door heel veel 
betrokkenen enorm meegedacht. Dat is klasse en verdient grote complimenten. En natuurlijk zijn er ook 
zorgen. Zorgen om leerlingen die in een ingewikkelde thuissituatie zitten, zorgen om leerlingen die niet goed 
meekomen, om mensen die ziek worden, zorgen over hoe lang dit allemaal nog gaat duren en wat dat 
betekent voor het vervolg, voor de zomerperiode en voor volgend schooljaar. Genoeg onzekerheid, genoeg te 
doen maar wel stap voor stap.  
 
Volgende week – donderdag 23 april - begint de meivakantie. In de vakantie is het van belang dat we voor 
een groot deel ook even echt OFFline gaan. Even rust. Pas op de plaats. Uitrusten. Het nieuwe digitale 
werken en het nieuwe normaal vraagt veel energie en aandacht; als je niet oppast ben je 24/7 aan, net als 
jouw telefoon of laptop. Daarom is de meivakantie belangrijk. Even bijtanken.  
 
Nu begint het weekend. Geniet er van, pas goed op jezelf en op elkaar. Hou afstand en hou vol.  
 
We houden contact! 
 
  
Met hartelijke groet,  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
 
 


