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Breda  25 maart 2020 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

Vandaag ook weer een bericht voor u, naast de berichtgeving aan de leerlingen (zie de 

andere bijlage). We hopen dat het u goed gaat en dat u al een nieuw dagelijks ritme heeft 

weten te vinden. We hebben deze keer drie zaken die wij bij u onder de aandacht willen 

brengen. 

Wij zien dat veel leerlingen voortvarend aan de slag gaan met hun schoolwerk; er is echter 

ook een groep leerlingen die weinig aan schoolzaken lijkt te doen. Wij kunnen op afstand 

minder goed bijhouden of leerlingen ook echt aan hun schoolwerk bezig zijn en de lessen 

volgen. Ook de mentor kan dit maar in beperkte mate. Wij verzoeken u daarom dan ook 

om uw zoon of dochter actief thuis te begeleiden en duidelijke afspraken over schoolwerk 

te maken. Alle leerlingen zijn leerplichtig en in dat opzicht dus ook verplicht “naar school 

te gaan”, ook al vindt die school nu tijdelijk op afstand plaats. 

Om het onderwijs op afstand goed te kunnen realiseren, heeft elke leerling de 

beschikking nodig van een mobile device. Dit kan een laptop of Chromebook zijn, of 

eventueel een IPad. De mobiele telefoon is hier echter minder geschikt voor. We realiseren 

ons dat we ineens best wat van u vragen daarin. Mocht uw zoon of dochter momenteel 

geen eigen mobile device hebben, wilt u ons dit uiterlijk vrijdag 27 maart 2020 laten 

weten via info@decampus.nl. Wij zullen dan bekijken wat we voor u kunnen doen om 

onderwijs op afstand ook in uw gezin zo optimaal mogelijk te realiseren. 

We ontvangen ondertussen ook al vragen over het vakantierooster voor het nieuwe 

schooljaar in verband met het omboeken van dit jaar geplande vakanties. Dit rooster is 

bekend en vindt u hierbij. 

Herfstvakantie:  maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober  

Kerstvakantie:   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie:  maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 

Pasen:    maandag 5 april 

Koningsdag:  dinsdag 27 april 

Meivakantie:   maandag 3 t/m vrijdag 14 mei (incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart) 

Pinksteren:   maandag 24 mei 

Zomervakantie:  maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle 

leerlingen van de Campus 

 

mailto:info@decampus.nl


 

 

Ook ontvangen wij verzoeken tot bijzonder verlof van ouders die reizen van meer dan een 

week willen overboeken naar de herfstvakantie. Met de scholen van de SKVOB is 

afgesproken dat wij geen bijzonder verlof verlenen voor deze verzoeken en ouders 

adviseren om de reis over te boeken naar de kerstvakantie 2020 of meivakantie 2021. 

Wanneer de scholen weer open gaan hebben uw kinderen de onderwijstijd hard nodig!  

 

Hartelijke groet, 

namens de schoolleiding van de Campus, 

Caroline Klein, 

Rector 

 

 


