
 
  

 
Informatiebulletin 16 maart 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
U gaat van ons de komende tijd, zo lang als de school vanwege het Coronavirus gesloten is, dagelijks een 
informatiebulletin ontvangen, waarin wij aangeven wat er in het onderwijs verandert. Deze bulletins 
worden ook op onze website geplaatst.  
 
Openingstijden van de school 
Voor noodgevallen is de school alle dagen open van 8.30 uur tot 16.00 uur. Ook kunt u de school op het 
normale nummer telefonisch bereiken voor ziekmeldingen van leerlingen e.d. Dit moet u als ouder blijven 
doen, want er geldt nog steeds leerplicht. Als uw kind dus zo ziek is, dat het vanuit huis niet mee kan doen 
met het onderwijs op afstand, dan meldt u uw kind ziek bij ons. 
 
Aanpassingen in het onderwijs tot 6 april 2020 
In opdracht van de overheid zijn alle scholen in Nederland gesloten van maandag 16 maart tot en met  
3 april 2020, maar gaat het verzorgen van onderwijs zoveel als mogelijk door. Om dit te realiseren zijn we 
nu met de docenten in overleg hoe dat gerealiseerd kan worden.  
 
Voor alle vragen over onderwijs aan uw kind kunt u terecht bij de mentor. Deze heeft misschien niet gelijk 
antwoord op alle vragen, maar zal intern zorgen voor beantwoording. 
 
Uw kind gaat op afstand onderwijs krijgen. Dat betekent dat er thuis, gedurende de lestijden, de 
beschikking moet zijn over een computer en internetverbinding. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan 
contact op met de mentor. 
 
We streven ernaar om vanaf aanstaande woensdag 18 maart zoveel mogelijk conform het huidige 
lesrooster het onderwijs te laten verlopen.  
 
Dat betekent dat de docent die op dat moment in het lesrooster staat, contact legt met de leerlingen die 
thuis zijn, via een digitaal platform. U krijgt morgen meer gedetailleerde informatie over hoe dit in zijn werk 
gaat. 
 
Boeken/laptop uit kluisje halen 
Morgen, dinsdag 17 maart, is er gelegenheid voor leerlingen om benodigde spullen uit hun kluisje te halen. 
Dit geldt alleen voor spullen die ze nodig hebben om de komende weken onderwijs op afstand te volgen! 
Om te vermijden dat teveel leerlingen tegelijk op school komen, is een rooster opgesteld waarin steeds een 
leerjaar ingepland staat. Wij verzoeken u om uw kind op dit moment even naar school te sturen, mocht het 
nodig zijn dat er spullen opgehaald moeten worden. Dit rooster is vandaag per mail naar u gestuurd.  
 
Uitval van de toetsweek 
Vanaf vandaag 16 maart tot volgende week 23 maart 2020 stonden diverse toetsen gepland. Deze gaan in 
de geplande vorm niet door. Wij gaan prioriteit geven aan de eindexamenleerlingen, zodat hun Centraal 
Eindexamen niet in gevaar komt. Er komt snel een plan hoe we deze S-toetsen toch bijtijds af gaan nemen. 
Hierbij zijn we mede afhankelijk van wat het Ministerie van OC&W hierin landelijk gaat voorstellen.  



De toetsen voor de overige klassen worden door de docenten of later of in een andere (digitale) vorm 
gegeven. Dit beslist de docent zelf.  
 
Excursie Zeeland voor de klassen 1 en 2 
Gezien de omstandigheden betreffende het corona-virus vinden wij het als school niet wenselijk om begin 
april naar Zeeland te reizen. 
We hebben dus helaas moeten besluiten deze excursie te annuleren en gaan ervan uit dat u begrip heeft 
voor deze beslissing, gezien de gehele situatie.  
 
Examentraining Lyceo 4 en 5 april 
Het moge duidelijk zijn dat deze bijeenkomsten op het Sint-Maartenscollege geen doorgang zullen vinden. 
Het is voor leerlingen mogelijk om via sites extra examen-oefenmateriaal te gebruiken. Daarnaast kunnen 
ze docenten vragen om oefenstof die zij thuis kunnen verwerken. 
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