
 

 

 

 

Utrecht, 22 april 2020, 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

 

Dinsdagavond is bekend gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte dat de 

scholen in het VO gesloten blijven voor regulier onderwijs tot eind mei. Gezondheid staat 

uiteraard voorop. Dat betekent dat we doorgaan met onderwijs op afstand.  

In het belang van de goede voortgang van het thuisonderwijs willen we onze leerlingen één 

voor één op school uitnodigen voor een voortgangsgesprek. Leerlingen worden daarvoor via 

hun mentor uitgenodigd. U hoeft daar als ouder/verzorger niet bij te zijn. 

Voor leerlingen die dat echt nodig hebben organiseren wij opvang op school. U mag dit bij de 

mentor aanvragen. In overleg met de schoolleiding bepalen wij welke leerlingen opgevangen  

worden op school en hoe vaak. Zij werken op school dan aan het werk dat de mentor geeft, 

onder toezicht van een andere collega van onze school.  

De voorbereiding en afname van de Entree examens en gecertificeerde branche opleidingen 

zijn in volle gang en vinden deels plaats op school. Collega’s organiseren dit binnen de 

richtlijnen van het RIVM en stemmen dit af met het ROC en examenbureaus.  

Omdat het VO gesloten is lijken stages nog niet aan de orde. Veel leerlingen willen wel 

graag en stagebedrijven die op volle toeren draaien zijn daar ook bij gebaat (basisonderwijs, 

garages, technische bedrijven, winkels). We zoeken uit of dit is toegestaan.  

In mei maakt het kabinet bekend we vanaf begin juni weer open kunnen. We blijven 

doordenken over hoe we praktijkonderwijs goed en veilig kunnen organiseren.  

Wij willen benadrukken dat we verwachten dat alle leerlingen actief meedoen in het 

thuisonderwijs en in de mentorgesprekken. Dit is onderdeel van de leerplicht. 

Tot en met 5 mei is het meivakantie. We weten dat het aanpassen aan de nieuwe situatie de 

nodige energie heeft gevraagd van leerlingen, ouders en docenten. We wensen iedereen 

dan ook een ontspannen en welverdiende vakantie toe! 

 

Namens het team,  

 

Dineke van der Hulst 

directeur 


