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Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in het  
voortgezet onderwijs  
  
   
 
 
 
Zoetermeer, 24 april 2020  
 
 
 
Kenmerk  :  LC/AW/2020/6866 
Betreft  :  Coronavirus  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u inmiddels gehoord zult hebben, worden in het onderwijs stappen gezet om 
langzamerhand de scholen opnieuw open te stellen. In de maatregelen die het kabinet 
op 21 april afkondigde, werd een fasering aangegeven: allereerst doen de scholen voor 
primair onderwijs, het speciaal (basis-) onderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei hun 
deuren weer open, waarbij leerlingen in beperkte aantallen tegelijkertijd naar school 
gaan. Daarna zijn de scholen voor voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs aan 
de beurt. Vooralsnog wordt hiervoor de datum van 1 juni aangehouden. 
 
Uw zoon/dochter heeft in de afgelopen weken, vanaf de sluiting van de scholen tot nu, 
onderwijs op afstand ontvangen en docenten hebben hun uiterste best gedaan om 
ervoor te zorgen dat lessen door konden gaan; op digitale, schriftelijke en creatieve 
wijze. Voor de leerlingen is dat even wennen, en voor u als ouders eveneens. Wij zijn 
erg blij met de ondersteuning die u geboden hebt in het verzorgen van het onderwijs 
thuis. Wanneer een heel gezin thuis is, er gewerkt en geleefd en geleerd moet worden, 
vergt dat van alle betrokkenen veel. Dat geldt ook voor de voorbereiding op de 
schoolexamens, waarmee de eindexamenkandidaten hun laatste jaar op het 
voortgezet onderwijs nu afsluiten. Een vreemd idee dat je geen centraal schriftelijk 
examen hebt en dat alles anders loopt dan je had gehoopt en gewenst. We hopen dat 
de eindexamenkandidaten desondanks onder begeleiding van hun examinatoren en 
met de ondersteuning van u als ouders op een heel goede manier het jaar kunnen 
afronden en een volgende stap kunnen zetten. 
 
Wij zijn als bestuur van Unicoz, waaronder scholen van het primair en voortgezet 
onderwijs vallen, erg blij dat de scholen in etappes weer open gaan. We realiseren ons 
dat onderwijs op afstand tot andere resultaten leidt dan wanneer leerlingen les hebben 
op school. Ook verwachten wij dat er – vanuit de inhoud van de huidige 
schoolprogramma’s gezien – achterstanden zullen zijn. Dat is echter op alle scholen 
zo, en daar zullen wij met elkaar oplossingen voor zoeken.  
 
In de komende tijd zal landelijk in overleg met het ministerie en de VO-raad gekeken 
worden naar de inhoud en eisen van de diverse programma’s. Hoe het verder gaat met 
overgang en doorstroom is nog niet bekend. Ook daar volgt in een later stadium meer 
informatie over. 
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In de komende weken zullen wij voorbereidingen treffen voor het openstellen van het 
ONC Parkdreef en het ONC Clauslaan. De directeuren zullen u daarover op de hoogte 
houden. 
 
Wij wensen u en uw kinderen veel succes toe in de weken waarin de school nog niet 
open is en hopen dat wij ook de leerlingen van het voortgezet onderwijs spoedig weer 
mogen begroeten. Ze zijn meer dan welkom! 
 
 
Carel Laenen en Leonie Crom-Wagenaar 
College van Bestuur  
 


