
 

 

Betreft Update 20-mrt-20 

Breda  20 maart 2020 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Op zondag 15 maart 2020 kwam het onvoorstelbare bericht dat, vanwege de 

verspreiding van het Corona- virus, de scholen in Nederland hun deuren zouden 

sluiten. 

We zijn inmiddels vijf (werk)dagen verder en alles gaat op dit moment anders dan een 

week geleden. Leerlingen die vanuit huis zelfstandig aan het werk zijn, docenten die 

op afstand onderwijs verzorgen, schoolgebouwen die uitgestorven lijken maar waar 

achter de schermen bergen werk worden verzet. Ik ben blij te merken dat u/jullie 

contact met de scholen weten te onderhouden om zorgen te delen en vragen te 

stellen. Blijf dit ook de komende tijd doen. Het verheugt mij zeer dat we ook vele 

positieve reacties krijgen van ouders en leerlingen over de wijze waarop we in korte 

tijd op een hele andere manier doen waar we goed in zijn: onderwijs verzorgen voor 

leerlingen. Namens alle medewerkers van de drie Campusscholen, dank voor alle 

opstekers! 

Ook een compliment aan alle leerlingen die vanaf woensdag actief aan de slag zijn 

gegaan. Geweldig en ga zo door!  

Schoolexamens:  

We krijgen nog steeds vragen over de aankomende toetsweek voor de 

eindexamenklassen. Zoals het kabinet heeft besloten zullen alleen schoolexamens van 

de eindexamenklassen (dus Havo 5, Vwo 6 en Mavo 4, klas 10 en 12)  doorgang 

vinden. Schoolexamens van de voor-examenklassen (Mavo 3, Havo 4, Vwo 4 en 5, klas 

9 en 11) gaan tot nader orde niet door. Zodra duidelijk is wanneer de scholen de 

deuren weer kunnen openen volgt nadere informatie over de wijze waarop voor-

examenklassen hun schoolexamens kunnen inhalen. Uiteraard verwachten we wel dat 

leerlingen actief blijven studeren. De scholen zijn dicht maar de leerplicht blijft 

onverminderd van kracht.  

Motiveren van leerlingen op afstand: 

De afgelopen week hadden we als doel om het onderwijs op afstand in te richten. 

Komende week hebben we als doel om alle leerlingen zoveel mogelijk te activeren om 
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te leren en actief te zijn met schoolwerk. Daarvoor hebben wij ook de hulp en steun 

van ouders nodig, immers u heeft momenteel goed zicht op de activiteiten van uw 

zoon/dochter. We zullen u komende week nader informeren over de wijze waarop u als 

ouder uw zoon/dochter in deze tijd tot steun kunt zijn bij het schoolwerk.  

Een school zonder leerlingen, het klopt niet. Beste leerlingen, jullie worden gemist! 

Laten we er samen het beste van maken de komende tijd en toeleven naar het moment 

dat we weer samen naar school kunnen gaan.  

Ik wens eenieder een goed weekend, zorg goed voor uzelf/jezelf en elkaar. 

Namens alle medewerkers van de Campusscholen, 

met vriendelijke groet, 

Caroline Klein  

  

 

 


