
 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De tweede week van Leren op afstand zit er bijna op. Het is even wennen. Voor allemaal. 

We zijn er trots op dat we merken dat de meeste leerlingen goed bezig blijven met werk voor school. 

Nieuws vanuit de Rijksoverheid 
Het ministerie van OCW heeft aangekondigd op dinsdag 31 maart meer bekend te maken over de  

maatregelen zoals die na 6 april van kracht zullen zijn. We hopen dat er dan ook meer duidelijkheid komt of 

we op school weer leerlingen mogen ontvangen of niet. In de veiligheidsregio Den Haag is de gedachte 

geopperd dat er wellicht sprake is van een gefaseerde opening. We weten het nu nog niet. Dinsdag horen we 

meer. 

Hieronder de link waarin OCW de nieuwsberichten plaatst m.b.t. de afspraken voor het onderwijs. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-

het-onderwijs/examens 

Voortgang onderwijs – examenklassen  
Schoolexamens en centrale examens 

Alle examenkandidaten en hun ouders hebben een brief gekregen van het CvB over het niet doorgaan van de 
Centrale Examens.  
Verder hebben wij een mail gestuurd met daarin de afspraken die wij hebben gemaakt: 
 

• Tot en met 6 april 2020 nemen wij geen schoolexamens af. 

• Als wij SE-toetsen gaan afnemen, zorgen wij ervoor dat de leerlingen minstens  één week 
voorbereidingstijd hebben.  

 
Wij adviseren onze leerlingen zo goed mogelijk bezig te blijven met de leerstof en uiteraard het contact te 
houden met de docent. 

Voortgang onderwijs – Leren op afstand 
Algemeen 

De tweede week met afstandsonderwijs zit er bijna op. De pilot met Teams is achter de rug en besloten is 

Teams voor alle klassen en lesgroepen open te stellen. Vanaf maandag 30 maart gaat dat gebeuren. 

 

Deze brief is vandaag aan u en uw zoon of dochter gestuurd. 

 

We hopen u op voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 

Veel sterkte en gezondheid gewenst! Let goed op elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Mariet van Goch  

directeur ONC Parkdreef 
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