
 
 

 

 

 

Assendelft, 20 april 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Zo vlak voor de meivakantie wil ik graag weer iets van me laten horen. 
Ik hoop dat het goed met u en uw gezin/familie gaat. We hebben met elkaar geen gemakkelijke klus 
te klaren sinds de uitbraak van het virus.  
Via de mentoren verneem ik dat de meeste leerlingen de opdrachten uit de huiswerkpakketten goed 
doorwerken maar dat sommige, vooral praktisch ingestelde leerlingen, vooral de praktijklessen en 
stages heel erg missen en dat begrijpen we heel goed.  
Op dinsdag 21 april horen we van het kabinet welke maatregelen voor de periode na 28 april worden 
afgekondigd. Ik wil daarover in deze brief alvast een aantal zaken met u doornemen. 
 

Indien 21 april wordt aangekondigd dat de scholen weer open gaan hebben de OVO scholen 
met elkaar afgesproken dat we na de meivakantie, die duurt tot en met dinsdag 5 mei, drie dagen 
(woensdag 6-, donderdag 7- en vrijdag 8 mei) zullen gebruiken om de terugkomst van leerlingen naar 
school zo goed mogelijk voor te bereiden. U zult begrijpen dat als de school weer open gaat dat op 
een veilige manier, voor zowel leerlingen als collega’s, moet gebeuren. Ik zal u vervolgens uiterlijk 8 
mei laten weten op welke wijze we dan het onderwijs per maandag 11 mei organiseren. Ook voor 
wat betreft stages krijgt u dan te horen wat wel en wat niet kan. 

 
Als we op 21 april horen dat de school voorlopig niet open mag gaan werken we hard aan 

een opvangplan voor die leerlingen die dat echt nodig hebben. 
Deze beperkte opvang (we kunnen slechts kleine groepjes per dagdeel 1,5 tot 2,5 uur opvangen) zal 
dan eventueel vanaf maandag 11 mei operationeel zijn. De mentor of ondersteunings-coördinator 
neemt, indien uw zoon/dochter daarvoor in aanmerking zou komen, voor die tijd contact met u op.  
 

Na de meivakantie krijgen de examentrajecten van leerlingen die opgaan voor hun PrO-
diploma of het Entree diploma voorrang in aandacht. Deze leerlingen moeten op school wellicht nog 
een aantal zaken in orde maken om vervolgens het examengesprek te kunnen voeren. De planning 
hiervoor ontvangen de leerlingen spoedig na de meivakantie. We streven er naar om alle examens 
uiterlijk 5 juni te hebben afgerond. 

Ten slotte meld ik u dat ik vorige week een mail heb rondgestuurd over de betaling van de 
schoolreizen. De nieuwe termijnen hoeft u niet te voldoen. Na de meivakantie zal ik u informeren 
over de terugbetaling van de bedragen die u reeds heeft betaald. 
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hou vol en blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martin Nuchelmans 
(directeur) 
 


