
Zoetermeer, 17 april 2020 

 
Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

De vijfde week van onze school op afstand zit erop. De komende twee weken hebben we 
meivakantie. Een welverdiende periode om even uit te rusten. Want wat hebben we met z’n 
allen hard gewerkt de afgelopen periode. Wij bedanken iedereen – leerlingen, ouders, 
verzorgers en medewerkers – voor alle inzet om onze school op afstand draaiende te houden. 

School wel of niet open na de meivakantie? 
Dinsdag 21 april maakt het kabinet bekend of de scholen na de meivakantie weer open mogen 
of niet. Samen met het ministerie, andere sectororganisaties, de bonden en het LAKS is de 
VO-Raad in gesprek om diverse scenario’s te verkennen. Uitgangspunt daarbij is dat het 
onderwijs op school alleen dan opgestart kan worden als het volgens het RIVM verantwoord 
en veilig is, zowel voor leerlingen als medewerkers. Wij staan volledig achter dit uitgangspunt.   

We zullen jullie/u in de meivakantie informeren over het besluit en wat dit voor onze school 
betekent. In ieder geval hebben de leerlingen op maandag 4 mei geen les en zijn we dinsdag 
5 mei vrij in verband met Bevrijdingsdag. Op 6 mei starten de mondelingen en practica voor de 
examenkandidaten. Afhankelijk van de (herziene) maatregelen continueren we voor alle 
andere leerlingen het leren op afstand of zal een aanpassing in de huidige onderwijssituatie 
van toepassing zijn. 

Onderwijs op afstand 

Het leren op afstand krijgen we ondertussen steeds meer in de vingers. Leerlingen werken 

volgens rooster aan hun lessen en opdrachten. Onze docenten doen hun uiterste best om zo 

goed mogelijk de lessen op afstand te verzorgen. We krijgen de vraag van leerlingen en 

ouders om hierbij nog meer gebruik te maken van video-interactie. We zijn nu aan het peilen 

in welke mate het contact met de leerlingen via Teams gelegd wordt en waar er meer 

interactie gewenst is. Na de vakantie pakken we dit aandachtspunt weer op. 

Voor nu wensen we iedereen, ondanks deze bijzondere tijd, een hele goede vakantie toe.   

Met vriendelijke groet, 
namens de directie, 

Mariet van Goch 
directeur ONC Parkdreef 


