
 

 

Betreft Verlenging scholensluiting 

Breda  2 april 2020 

 

Beste leerling, heer, mevrouw, 

Maandag hebben we van minister-president Rutte gehoord dat de scholen dicht blijven 

tot en met de meivakantie. De huidige situatie wordt dus met een aantal weken 

verlengd. Voor jullie is het nu extra belangrijk om actief met je schoolwerk bezig te 

blijven en de werkplanning en digitale lessen van de docenten goed te volgen. Op deze 

manier blijf je bij en ben je goed voorbereid als straks de scholen opengaan en er weer 

‘live’ onderwijs gegeven kan worden. 

Voor de examenleerlingen  

Campus bovenbouw, Markenhage mavo 4 en Michaël college klas 10 

Je hebt inmiddels een schoolexamen toetsrooster ontvangen. Deze toetsen gaan door 

zoals gepland. De mededeling van de overheid over de schoolsluiting tot 28 april geldt 

(nog steeds) niet voor het afnemen van schoolexamens. We zorgen ervoor dat je de 

toetsen op een veilige manier kunt maken. In het protocol wat je eerder deze week 

ontving, staat op welke manier we de toetsen veilig kunnen afnemen. Lees deze nog 

eens goed door en houd je, wanneer je naar school komt om toetsen te maken, aan 

deze regels. Wij hebben de lokaalplanning van de toetsen zo gemaakt dat er maximaal 

9 leerlingen in een lokaal zitten.  

 

Wat moet je doen als je ziek bent? 

We maken onderscheidt tussen twee manieren waarop je ziek kunt zijn: 

1. Je hebt een chronisch gezondheidsprobleem en behoort tot de door het  

 RIVM aangegeven risicogroep. In dat geval vragen we de ouder(s),  

 verzorger(s) om voor vrijdag 3 april contact op te nemen met de eigen  

 teamleider.  

 Michaël college klas 10,12 i.v.d.laan@michaelcollege.nl 

 Markenhage Mavo 4 a.hartog@markenhage.nl 

 Markenhage H5,V6 a.lucassen@markenhage.nl 

 Orion H5,V6 p.dewaal@orionlyceum.nl 

 

 

Aan alle leerlingen van de Campus 

en de ouder(s)/verzorger(s)  
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2. Je hebt op de dag van de toets ziekteverschijnselen, zoals verkoudheid e.d. 

In dat geval vragen we de ouder(s), verzorger(s) om voor het begin van de toets 

hierover een mail te sturen (tussen 8.00 en 9.00 uur). Naar wie moet de mail 

gestuurd worden? 

 Markenhage H5,V6 en Michaël klas 12 leerlingen 

  Naar: info@markenhage.nl + CC eigen teamleider (zie hierboven) 

  Markenhage Mavo 4 leerlingen 

  Naar: info@markenhage.nl + CC naar a.hartog@markenhage.nl 

  Orion leerlingen H5/V6 

  Naar: info@orionlyceum.nl + CC naar p.dewaal@orionlyceum.nl 

  Michaël leerlingen klas 10 

  Naar: info@michaelcollege.nl + CC naar i.d.laan@michaelcollege.nl 

Voor alle ouders 

Ons bereiken nog steeds berichten dat leerlingen niet thuis kunnen werken omdat zij 

niet de beschikking hebben over een PC, laptop of Chromebook. Zeker nu de 

schoolsluiting langer aan gaat houden en het contact met school veelal online 

plaatsvindt is het belangrijk dat elke leerling de beschikking heeft over een device. 

Ouders kunnen aangeven dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om een 

device te lenen van school. U kunt een mail sturen naar info@decampus.nl met de 

naam van uw zoon/dochter en uw contactgegevens.  

Oproep aan alle jongeren van de stad Breda: 

De verschillende jeugdpartners in de stad (Jongerenwerk Surplus, Breda-Actief, 

Stichting Social-Work, Politie, Handhaving Gemeente Breda en NAC) hebben de 

afgelopen week gewerkt aan een filmpje met de volgende oproep:  

“Bredase jongeren, jullie zijn al goed bezig! Maar we zijn er nog niet, dus heeft Breda 

jou nodig! We dagen je uit om thuis te blijven. Want alleen samen fixen we dit!” 

https://we.tl/t-xLdMBDlCZc 

 

Wij ondersteunen deze oproep van harte ! 

 

Hartelijke groet, 

namens de Campus schoolleiding, 

Caroline Klein 

mailto:info@markenhage.nl
mailto:info@markenhage.nl
mailto:a.hartog@markenhage.nl
mailto:info@orionlyceum.nl
mailto:p.dewaal@orionlyceum.nl
mailto:info@michaelcollege.nl
mailto:i.d.laan@michaelcollege.nl
mailto:info@decampus.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-xLdMBDlCZc&data=02%7C01%7Cmjm.delgijer%40breda.nl%7Ca204a12d0e794b485cc308d7d4a1076f%7C92020df4c9e7400fb20237754484ef2e%7C0%7C0%7C637211660421294110&sdata=jPu7tfl3D%2B45biSHFx3D1WjBirOQJEHVlZNRJiUydtM%3D&reserved=0

