
 

 

Betreft Update Corona 

Breda  13 mei 2020 

 

Beste leerling, 

 

Het lijkt waarschijnlijk alweer even geleden dat het meivakantie was. Hopelijk zijn jullie 

vorige week goed uitgerust weer aan de slag gegaan. Zoals jullie weten gaan de 

scholen (waarschijnlijk) op 2 juni a.s. weer open voor leerlingen. Op 20 mei horen we 

of de scholen ook echt open mogen. Het is goed om jullie alvast te laten weten dat dit 

zeker niet betekent dat al het onderwijs op school gaat plaatsvinden. De scholen 

moeten zich aan een heel uitgebreid veiligheids-protocol houden. Zo kunnen er 

bijvoorbeeld nooit meer dan 9 leerlingen op hetzelfde moment in een klas aanwezig 

zijn en zal er niet kunnen worden gepauzeerd in de aula. We zijn momenteel hard aan 

het werk om een plan te maken waarin duidelijk wordt wanneer welke leerlingen naar 

school kunnen komen en waarvoor. We zouden jullie natuurlijk het liefst allemaal weer 

op school ontvangen, echter dat lukt nooit binnen alle richtlijnen die er zijn opgesteld. 

Zodra het plan er is zullen we jullie uiteraard op de hoogte brengen.  

In de jaaragenda staat dat 2 juni een lesvrije dag is. We hebben besloten om deze 

lesvrije dag te verplaatsen naar woensdag 20 mei. Dit betekent dat op 20 mei geen 

onderwijs op afstand zal plaatsvinden en dat dinsdag 2 juni een “gewone” schooldag 

wordt. Natuurlijk kun je via de mail wel jouw vragen aan de docenten blijven stellen. 

Docenten zullen deze dan op een ander moment beantwoorden.  

Binnenkort ontvangen jullie een enquête over jullie ervaringen met het onderwijs op 

afstand. Het zou fijn zijn als jullie deze enquête willen invullen zodat we nog beter 

kunnen worden in het verzorgen van het onderwijs op afstand.  

Beste leerlingen, we zijn supertrots op jullie en hoe jullie omgaan met deze situatie. 

Heel veel leerlingen lukt het gelukkig om met schoolwerk aan de slag te zijn. Knap 

hoor! Fijn dat jullie ook weer buiten (op afstand van elkaar) kunnen sporten!  Gezond 

blijven is in deze tijd best heel erg belangrijk.  

Wij hopen jullie in juni weer persoonlijk te ontmoeten op school. Daar kijken we met 

z’n allen naar uit.  

 

Namens de schoolleiding van de Campus,  

Caroline Klein 

Aan alle leerlingen van de Campus en ter 

kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) 

 


