
 

 

Betreft Berichtgeving in meivakantie 

Breda  17 april 2020 

 

Beste leerling, heer, mevrouw,  

  

Nog een laatste bericht zo vlak voor de meivakantie. Zoals iedereen inmiddels zal 

weten vindt er op 21 april a.s. een persconferentie plaats waarin een uitspraak over het 

al dan niet continueren van de schoolsluiting na 28 april zal worden gedaan. Uiteraard 

zijn wij ook zeer benieuwd naar de berichtgeving hierover en zullen wij jullie 

informeren over mogelijke consequenties. Uiterlijk 23 april zal hierover een mail 

worden verstuurd.  

Wij krijgen veel vragen over de wijze waarop er wordt omgegaan met de bevordering 

naar het volgende leerjaar. Binnenkort zullen er landelijke richtlijnen komen over de 

wijze waarop binnen de huidige omstandigheden omgegaan kan worden met 

bevordering. Het is de verwachting dat wij jullie hierover in de week na de meivakantie 

verder kunnen informeren. We snappen dat hierover zorgen bestaan; echter we willen 

hier heel zorgvuldig mee omgaan. We hopen op jullie begrip. 

We zijn heel tevreden over de wijze waarop iedereen heeft bijgedragen aan het slagen 

van de toetsweken voor de eindexamenklassen. Het was even spannend of het allemaal 

binnen de richtlijnen van de RIVM zou kunnen, maar we kunnen concluderen dat dit 

probleemloos is verlopen. Ook chapeau voor alle leerlingen: jullie hebben fantastisch 

goed meegewerkt! Uiteraard hopen we dat de resultaten van de schoolexamens ook 

goed zullen zijn! 

Na vandaag begint de meivakantie. Voor velen van jullie een periode om er met het 

gezin op uit te trekken. Dit jaar moet iedereen op zoek naar een andere invulling en 

dat zal nog best even wennen zijn. Het is een welverdiende vakantie na deze intensieve 

periode waarin opeens alles anders werd.  

Namens alle medewerkers van de Campus wens ik jullie en jullie dierbaren een fijne 

meivakantie toe.  

  

Met hartelijke groet,  

Caroline Klein 

 

Aan alle leerlingen van de Campus en  

ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s)  

  

 

 


