
 

 
 
 
 
 
Ubbergen, 17 maart 2020 
 
 
Kenmerk: 20200317/DET/scs 
Betreft: maatregelen Corona 
 
 
  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Afgelopen weekend werd besloten dat de scholen dicht gingen, zoals eerder 
gecommuniceerd. We kregen daarbij vanuit de overheid de mededeling dat 
er geen schoolexamens mochten worden afgenomen en dat nader bericht  
zou volgen.  
 
Gezien de richtlijnen en de ernst van de situatie hebben we direct passende 
maatregelen genomen en gisteren en vandaag een plan gemaakt hoe we 
onderwijs en begeleiding de komende tijd geheel van afstand goed kunnen  
laten plaatsvinden voor alle leerlingen van leerjaar 1 tot en met 5. Voorlopig  
tot en met 6 april, maar wellicht voor langere tijd.  
 
Vanmiddag bleek via berichtgeving in de pers dat een andere benadering is 
gekozen voor leerlingen in het examenjaar. Namelijk dat leerlingen en  
docenten, mits klachtenvrij, en niet te dicht op elkaar, wel op school 
schoolexamens kunnen maken en daarop dienen te worden voorbereid.  
Dat betekent dat het gemaakte plan geldt voor leerjaar 1 t/m 4 en dat we  
voor leerjaar 5 zaken aanpassen. We informeren iedereen in leerjaar 5 zo  
snel mogelijk over de precieze invulling.  
 
Ondertussen vragen we alle leerlingen uit leerjaar 5 om er rekening mee  
te houden dat de schoolexamens wel doorgaan, alleen ongeveer een week  
later dan oorspronkelijk gepland. We maken een apart lesprogramma ter 
voorbereiding. Dat zal een mix zijn van lessen op school en online begeleiding. 
 
We streven er natuurlijk naar risico’s voor de gezondheid waar mogelijk te 
beperken of te voorkomen. Tegelijkertijd willen we het onderwijs voor alle 
leerlingen zo goed mogelijk door laten gaan met een goede begeleiding.  
 

  



 

 
 
 
 
Informatie over het programma voor leerjaar 1 t/m 4 

 De week voor leerjaar 1 tot en met 4 ziet er als volgt uit:  
Er zijn twee online onderwijsblokken per dag, van 10.30 uur tot 12.00 uur en  
van 13.00 uur tot 14.30 uur, behalve de dinsdagmiddag. Daar hebben secties  
en teams (online) overleg.  

 Leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 krijgen op vaste momenten online instructie  
en kunnen kiezen voor welke vakken ze begeleiding willen. Leerlingen in  
leerjaar 4 krijgen online begeleiding.  Alle leerlingen ontvangen een rooster 
waarop ze kunnen zien welk vak en welke docent wanneer beschikbaar is.  

 Buiten de onderwijsblokken kunnen leerlingen op momenten die ze zelf  
kiezen gemaakte filmpjes of presentaties bekijken ter voorbereiding of  
verder werken aan de vakken.  

 Coaches en mentoren hebben wekelijks “live” contact met hun coachleerlingen  
of mentorleerlingen. Dat zal zijn via telefoon, facetime of skype.  

 Leerlingen worden via het team en de coaches/mentoren verder geïnformeerd. 

 Vrijdag 20 maart starten we met het onlineprogramma. 
 
 
Algemene informatie 

 We vragen ouders/verzorgers om alle ziek- en betermeldingen door te geven aan 
school via het mailadres ziekmeldingleerlingen@notredame.nl.  

 Coaches en mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en 
leerlingen. 

 Leerlingen vragen we om niet per mail naar docenten te communiceren. Graag  
via teams tijdens of voorafgaand aan de online blokken of mondeling tijdens de 
contacten met de mentor/coach. 

 Leerlingen krijgen nog extra informatie over het werken in teams.  

 Vanwege privacy zullen we mails met privacygevoelige gegevens nooit naar 
groepen versturen. 

 De afgelopen dagen was er geen opvang nodig van leerlingen vanwege een 
cruciaal beroep van ouders. Mocht daar wel behoefte aan zijn, graag contact 
opnemen met de afdelingsleider zodat we een passende oplossing kunnen 
bedenken. 
 
We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en 
iedereen op de hoogte te houden van belangrijke zaken. We wensen u en  
vooral ook onze leerlingen heel veel succes met alles de komende tijd! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marij van Deutekom 
directeur 
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