BRIEF D.D. 15 MAART 2020
Bericht aan ouders, verzorgers en leerlingen:
Op zondag 15 maart heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarbij de minister van
Onderwijs duidelijk heeft gemaakt dat de scholen in Nederland van 16 maart tot en met 6 april
gesloten worden in verband met het Coronavirus (COVID-19). Voor de scholen is dit een zeer
ingrijpend besluit met verstrekkende gevolgen.
De RSG Enkhuizen volgt het besluit van het Kabinet en zal in deze periode geen reguliere lessen
aanbieden aan de leerlingen. Wel zal er opvang worden geboden aan de kinderen van ouders met
‘vitale beroepen’. De lijst met ‘vitale beroepen’ wordt verstrekt door de NCTV.
De komende dagen gaan de medewerkers van de school aan de slag om op korte termijn
“onderwijs op afstand” aan de leerlingen te kunnen bieden. Het spreekt voor zich dat we met
deze vorm van onderwijs niet de kwaliteit kunnen bieden die normaliter van de school verwacht
mag worden.
Er wordt daarnaast de komende periode prioriteit gegeven aan de leerlingen van de
examenklassen. Voor hen geldt dat er een maatwerkprogramma zal worden aangeboden, zodat
zij zich kunnen voorbereiden op de komende examens.
Verder wordt naar verwachting eind deze week landelijk bekend gemaakt wat de implicaties zijn
voor de examenkandidaten op langere termijn. Voor de komende dagen betekent het in elk geval
dat de afname van PTA-toetsen wordt opgeschort. De school zorgt ervoor dat de leerlingen zo
spoedig mogelijk bericht krijgen over de wijzigingen die het afnametraject krijgt.
De komende dagen wordt op de school uitwerking gegeven aan de bovengenoemde zaken.
Zodra er meer duidelijk is zal berichtgeving volgen via de website van de school en via de mail.
Wij willen alvast alle ouders en leerlingen bedanken voor het begrip in deze bijzondere situatie.
Met vriendelijke groet,
Eugene Kramer
Voorzitter College van Bestuur
RSG Enkhuizen

