
 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Het is dit jaar een stil Pasen. We kunnen onze vrienden en naasten niet zomaar ontmoeten. Het 
blijft zo stil als het wellicht was in de vroege ochtend van die eerste Pasen, toen de vrouwen naar 
het graf gingen om te rouwen om de gestorven Jezus. Rouw keerde om in verwondering en 
schrik en uiteindelijk in vreugde. Zo werden de vrouwen de brengers van de blijde boodschap dat 
Gods liefde sterker is dan het lijden en de dood. Een boodschap die door de eeuwen heen 
mensen licht en vrede heeft gegeven en hen overeind heeft geholpen. Moge deze boodschap 
ook dit jaar ons allemaal bemoedigen en hoop geven. 
 
Want de moed erin houden en het bieden van hoop is nu nog belangrijker dan ooit. En dat doen 
we onder andere door met elkaar het leerproces op gang te houden. De afgelopen weken 
hebben we oplossingen bedacht en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zoveel 
mogelijk kunnen blijven leren.  
 
Deze week hebben al weer meer docenten leerlingen kunnen bereiken via Teams. We hoorden 
dat zowel leerlingen als docenten het prettig vinden om elkaar op deze manier weer te kunnen 
zien en spreken. Soms zijn er nog wel spreekwoordelijke kinken in de kabel maar in het 
algemeen zijn de ervaringen positief.  
We zijn blij om te merken dat de leerlingen de lessen zo goed oppakken, hun huiswerk maken en 
actief meedoen met alle challenges. Al zullen we nog veel blijer zijn als we iedereen weer op 
school terug zullen zien. Eind april neemt het kabinet een besluit of de scholen na de meivakantie 
weer open kunnen of dat we ook dan nog doorgaan met onderwijs op afstand.  
 
Onze examenleerlingen zagen we deze week wel even terug op school voor de schoolexamens. 
Vorige week ontvingen zij de roosters, belangrijke data en informatie over de veiligheids-
maatregelen. Woensdag en donderdag zijn de eerste examens afgenomen. Een voor een gingen 
de leerlingen naar binnen en namen plaats aan de aangewezen tafel, op verschillende plekken in 
het school- of sportgebouw, op verschillende tijden en uiteraard op gepaste afstand. Ook de 
volgende weken zijn er nog schoolexamens, mondelingen en practica. Gelukkig is er inmiddels 
meer duidelijkheid over de herkansingsregeling en de slaag-zakregeling. Wij wensen al onze 
examenkandidaten nogmaals heel veel succes! 
 
Met z’n allen zijn we dus druk bezig, misschien wel drukker dan ooit. Ouders en leerlingen thuis 
met werken, sporten, leren of begeleiden bij het leren, soms met een lach, soms met verdriet en 
zeker met gemis van klasgenoten. Wij op school proberen het onderwijs op afstand draaiende te 
houden. Zo doen we een beroep op ieders flexibiliteit en creativiteit, op geduld en 
doorzettingsvermogen om alle taken en aandacht te verdelen. 
 
Onze dank en bewondering gaan daarom uit naar al onze leerlingen, ouders en medewerkers die 

zich in deze lastige tijden met volle overgave inzetten. Wij leven mee met iedereen die, in welke 

vorm dan ook, geraakt wordt door dit virus en door de richtlijnen en bijpassende maatregelen. We 

wensen ieder sterkte en moed en hoop in de geest van Pasen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

 

Mariet van Goch 

directeur ONC Parkdreef 


