
 

 

Zutphen, 1 april 2020 

 

Betreft: Verlenging maatregelen tot en met 28 april 

 

Beste leerlingen, 

 
Gisteren heeft de overheid aangegeven de maatregelen te verlengen tot en met 28 april. Omdat 28 
april midden in de meivakantie valt, betekent dat voor jullie dat de maatregelen gelden tot en met de 
meivakantie, dus tot 6 april. 
 
Afstandsonderwijs 
De verlenging houdt in dat we doorgaan met afstandsonderwijs. Alles wat digitaal door kan gaan, 
laten we doorgaan. Het doel hierbij is en blijft om samen met jullie er voor te zorgen dat jullie zo min 
mogelijk vertraging op lopen. Hierbij geldt nog steeds dat er geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden 
op onze school.  
 
Reisweken en excursies 
Alle geplande reisweken en excursies voor dit schooljaar zijn gecanceld. Er wordt gekeken naar 
geschikte momenten in het volgend schooljaar. 
 
Toetsen 
We begrijpen dat jullie je zorgen maken over de voortgang en de manier van toetsen. De secties zijn 
momenteel druk bezig om een goede weg te vinden in de manier van het toetsen op afstand. Zodra 
we een helder plan hebben, communiceren we dit direct naar jullie (en jullie ouders). Voor de 
examenklassen dat ze de mpondelingen op afstand doen, en dan?? 
 
Communicatie 
Mochten er zaken niet duidelijk zijn en/of heb je vragen omtrent de verlenging van de maatregelen, 
neem dan contact op met je mentor. Heb je vakinhoudelijke vragen, zoek dan contact met je 
vakdocent. 
Het rooster in Magister is leidend, zorg dat je elke dat begint en eindigt met een blik op het rooster, 
zodat je niet voor verrassingen komt te staan.  
 
Vervolg 
Op korte termijn vindt er overleg plaats met het ministerie van OCW en de VO-Raad over de 
gevolgen van deze verlenging. Bijvoorbeeld wat dit betekent voor examens die uitsluitend op locatie 
kunnen plaatsvinden, met welke cijfers ben ik over. Dit bericht wachten we af en dan zullen we 
samen met VO-Achterhoek een standpunt bepalen en dit communiceren naar jullie toe.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Nadine Kuipers  
Rector Baudartius College 


