
 
 
Betreft:  Sluiting scholen  
 
 
Zoetermeer, 15 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vandaag is na spoedoverleg in het kabinet het besluit genomen dat de scholen met onmiddellijke 
ingang gesloten worden, en wel voor een periode van drie weken. Dat betekent dat alle leerlingen 
van onze scholen tot en met 6 april niet in groepsverband op school worden verwacht.  
 
Als stichting van vele scholen zijn wij van mening dat we voor leerlingen en voor docenten en andere 
medewerkers de risico’s op besmetting met en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk 
moeten beperken. In de huidige situatie is het dan ook noodzakelijk om het schoolgebouw niet 
zonder meer algemeen toegankelijk te laten zijn. 
 
Daarnaast willen wij ervoor zorgen, dat er geen achterstanden ontstaan in het onderwijs aan onze 
leerlingen. Ook als de schoolruimtes en klaslokalen tijdelijk niet of minder beschikbaar zijn, kunnen 
leerlingen met behulp van de docenten aan het werk blijven. De teams en afdelingen van de scholen 
werken aan een noodplan en zijn bezig  ideeën en mogelijkheden op een rijtje te zetten. 
 
Op de scholen zijn elke dag docenten en afdelingsleiders en leerjaar coördinatoren aanwezig voor 
vragen en ondersteuning. De scholen houden dagelijks met het bestuur onderling contact, zodat we 
snel kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Via de website en overige 
kanalen wordt u door de school van uw zoon/dochter op de hoogte gehouden. 
 
Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen welke impact het sluiten van de scholen heeft op de 
langere termijn. Tijdens het persbericht van zondag 15 maart heeft de minister van onderwijs 
aangegeven dat in de komende weken de hoogste prioriteit gegeven zal worden aan de examinering 
op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarover wordt in een later 
stadium nadere informatie gegeven. 
 
Het bestuur en de centrale directie van het ONC zullen er alles aan doen wat binnen de 
mogelijkheden ligt om de voortgang van het onderwijs aan onze leerlingen te borgen. 
 
Voor vragen omtrent de planning en werkwijze verwijzen wij u naar de directie en de afdelingsleiding 
van de school van uw zoon/dochter. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carel Laenen en Leonie Crom-Wagenaar 
College van Bestuur 
 


