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Mail - School dicht en nu? 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Vanmiddag is het besluit bekend gemaakt dat de scholen voorlopig gesloten zijn tot en met 6 april.  
Deze situatie heeft zich nog nooit eerder voorgedaan en vraagt dan ook om bijzondere maatregelen. 
Wij willen als school natuurlijk op de eerste plaats onze leerlingen ondersteunen zodat ze niet de 
dupe worden van de omstandigheden. De komende dagen overleggen we met docenten en 
onderwijsondersteunend personeel hoe we de ondersteuning  het beste kunnen organiseren. We 
hebben daarbij nu de volgende afspraken gemaakt:  
 
•  We geven voorrang aan de examenleerlingen. En waar mogelijk aan de leerlingen uit leerjaar 4.  
•  Leerlingen kunnen morgen tussen half 9 en 12.00 uur boeken of andere spullen die nog op 
    school liggen, op komen halen. 
•  De school is morgen op de normale tijd open zodat leerlingen kunnen worden opgevangen 
    wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen en graag opvang op school zouden willen. We 
    inventariseren morgen als iedereen er is om hoeveel leerlingen het gaat, zodat we ook voor de 
    komende weken gepaste opvang kunnen proberen te organiseren. Daarbij gaan we er van uit 
    dat dat alleen leerlingen uit de onderbouw zullen zijn. Mocht een leerling uit de bovenbouw om 
    een bijzondere reden opvang op school nodig hebben, dan graag even overleg met de 
    afdelingsleider zodat we weten wat er nodig is. 
•  Morgen en dinsdag overleggen we met onze medewerkers hoe we leerlingen het beste op 
    afstand onderwijs kunnen bieden en begeleiden. Omdat niet iedereen werkt op maandag, en 
    mensen afwezig zijn door ziekte, of preventief, of omdat voor eigen kinderen school uitvalt, 
    doen we dat morgen en op dinsdag.  
 
Vanuit de overheid volgt binnenkort meer gedetailleerde informatie, die willen we meenemen in 
onze plannen. Dinsdag communiceren we aansluitend aan ons overleg naar alle ouders en leerlingen 
hoe we concreet invulling zullen proberen te geven aan onderwijs en begeleiding op afstand.  
 
Het is een uitzonderlijke situatie die veel vraagt van iedereen. We willen als team van Notre Dame 
samen met ouders en leerlingen optrekken om hier het beste van te maken. We zullen regelmatig 
communiceren, zodat iedereen goed op de hoogte is. We hebben heel fijne en bijzondere leerlingen. 
Daar zijn we trots op en we zullen dan ook alle moeite doen om hen goed te ondersteunen.  
 
We denken door deze maatregelen bij te dragen aan  het voorkomen van verdere verspreiding van 
het Coronavirus. Hopelijk krijgen we daar gelijk in. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marij van Deutekom 
directeur 
 
 


