
  
 

           Leiden, 13 maart 2020 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Donderdag 12 maart heeft u een schrijven ontvangen waarin wij u informeerden over de richtlijnen van het RIVM 
en de landelijke overheid. Zoals wij in onze brief van 2 maart al hebben aangegeven willen wij vooral de richtlijnen 
volgen en ons aansluiten bij de geformuleerde adviezen. Wel zien wij dat er naar aanleiding van de 
persconferentie vragen zijn en daarnaast zien wij dat ook andere organisaties standpunten innemen. Tegen die 
achtergrond willen wij u informeren over de consequenties van al deze ontwikkelingen voor onze school. Gezien 
de snelheid waarmee ontwikkelingen plaatsvinden richten wij ons hierbij op volgende week. Voor de volledigheid 
nog even de maatregelen op een rij: 

Citaat uit vorige schrijven: 

“Als gevolg van de toename van het aantal besmettingen zijn de volgende aanvullende maatregelen afgekondigd: 

1. Mensen met griep-, koorts- of hoestklachten blijven thuis; 
2. Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om thuis te gaan werken. Op het werk mogen geen 

bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij meer dan honderd personen aanwezig zijn.  
3. Evenementen met meer dan honderd personen worden afgelast; 
4. Er wordt geadviseerd bezoek aan ouderen, kwetsbare mensen en personen met verminderde weerstand 

zoveel mogelijk te beperken. Er wordt aan toegevoegd om ook sociale contacten zoveel mogelijk te 
vermijden. “ 

- Einde citaat - 
Daarnaast hebben de verschillende sportbonden ook een standpunt ingenomen. Citaat: 

“Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. 
Daarom willen wij u oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, 
vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.”  

- Einde citaat- 
 
Tegen deze achtergrond hebben wij de verschillende (buitenschoolse) activiteiten voor de week van 16 tot en 
met 20 maart tegen het licht gehouden. In onderstaande schema is een overzicht gegeven van de verschillende 
activiteiten en ons standpunt:  
 
  

Dag datum Activiteit Lesuur Vervolg/standpunt 
Maandag 16 maart Highschool, en cursus op locatie   7 & 8 Afgelast 
  Selectietraining schooljaar 20-21 7 & 8 Afgelast 
Dinsdag 17 maart Bezoek Belgische leerlingen Gehele dag afgelast 
  Stage 2 havo Gehele dag Afgelast (wordt uitgesteld)  
  Theater in de school, klas 1G en 1K 3 & 4 Afgelast 
Woensdag 18 maart Highschool 1 & 2 Afgelast 
  Cursus op locatie 7 & 8 Afgelast 
Donderdag 19 maart Theater in de school, klas 1D en 1E 3 & 4 Afgelast 
  Theater in de school, klas 1A en 1H 5 & 6 Afgelast 
  Technolab op locatie, klas 1G en 1K 6, 7 & 8 Afgelast 
  Bezoek museum Den Haag Gehele dag Afgelast 

* De trainingen van de RTC’s zullen ook afgelast worden. Hierin worden de richtlijnen vanuit de sportbonden aangehouden. Desbetreffende 
RTC’s zullen betrokkenen hierover informeren. 

 

Onderwerp : vervolg op richtlijnen RIVM en landelijke overheid 

Kenmerk : 1920/wave/communicatie/ouders/017 



Resteert de vraag wat wij doen met de basis van ons onderwijs: de lessen. Zoals in de richtlijn is aangegeven 
blijven scholen (vooralsnog) open. Wij zullen deze richtlijn volgen en dat betekent dat wij volgende week conform 
rooster onze lessen en toetsen/schoolexamens zullen afnemen. 

Wel zien wij een zekere spanning tussen de richtlijn om de school open te houden en het afgelasten van 
evenementen met meer dan honderd personen. Daar waar les wordt gegeven is dit geen probleem, maar in de 
pauzes zou dit wellicht wel aan de orde kunnen zijn. Tegen deze achtergrond hebben wij besloten, naast de 
buitenruimtes, de gehele school ter beschikking te stellen tijdens pauzes. Leerlingen kunnen zich verspreiden over 
de aula, gangen en studiehallen en daarnaast zal wellicht ook een (beperkt) aantal lokalen open zijn. 

Wij zullen leerlingen hier actief op wijzen en hen vooral vragen zich te verspreiden om zo grote groepen te 
voorkomen.  

Wij realiseren ons de spanning in de richtlijnen. Daarnaast vragen wij begrip voor onze keuze. De landelijke 
overheid, op advies van het RIVM, heeft deze richtlijnen opgesteld en wij willen als school zo lang mogelijk deze 
richtlijnen volgen en daarnaast onze verantwoordelijkheid om goed onderwijs te verzorgen invulling geven: we 
willen voorkomen dat leerlingen, als gevolg van onze eigen schoolkeuzes, achterstand dan wel vertraging oplopen.  

Vooralsnog hebben wij vooruitgekeken naar volgende week. Uiterlijk woensdag 18 maart zullen wij u informeren 
over de het programma voor de week van 23 maart.  

Tot slot zien wij dat sinds de persconferentie de discussie over het openhouden van de school niet beëindigd is, 
maar vooral doorgaat. In die zin sluiten wij niet uit dat er op korte termijn aanvullende maatregelen afgekondigd 
worden, waarbij wellicht ook de scholen alsnog dicht gaan. U zult dit wellicht eerder uit het nieuws vernemen, 
maar zodra er nieuwe informatie bekend is zullen ook wij u informeren. Wij vragen u dan ook actief de website 
en uw mail in de gaten te houden. Daarnaast willen wij vragen om de richtlijnen te volgen en uw kind alleen  thuis 
te houden bij de klachten zoals omschreven in de richtlijn. 

De huidige situatie is slecht voorspelbaar en vraagt dus doorlopend om beslissingen te nemen, dan wel deze te 
herijken. Wij vragen uw begrip hiervoor en rekenen op uw steun. En mocht u vragen of suggesties hebben, ze zijn 
van harte welkom (wave@ldvleiden.nl). 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van het Leonardo College, 

 

Wim van der Veer, rector 
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