
  
 

           Leiden, 15 maart 2020 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben de afgelopen dagen een vlucht genomen. De  informatie die 

ons iedere dag bereikt laat zien dat het virus ook in Nederland dagelijks nieuwe besmettingsgevallen en 

slachtoffers maakt. Ouders, leerlingen en collega’s maken zich dan ook (grote) zorgen over hun gezondheid. De 

vraag of het verantwoord is om de scholen open te houden heeft de laatste dagen terecht veel aandacht 

gekregen. Zondag 15 maart heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen het ministerie, medici en 

vertegenwoordigers van het onderwijs waarbij ook opnieuw gekeken is of het verantwoord is om scholen  langer 

open te houden. In dit schrijven willen wij u informeren over de uitkomsten van dit overleg en wat dit concreet 

voor u en uw kind betekent.  

Tijdens de persconferentie heeft minister Slob  medegedeeld dat met directe ingang, vanaf maandag 16 maart, 

de scholen tot en met 6 april gesloten blijven. Dit betekent concreet dat er geen onderwijsactiviteit op school 

georganiseerd wordt: 

1 de schoolexamens en de toetsen komen te vervallen en, afhankelijk van de ontwikkelingen, tot nader 
orde uitgesteld; 

2 alle proefwerken komen te vervallen en wellicht in een later stadium alsnog afgenomen; 
3 alle lessen komen te vervallen. 
Daarnaast: 

4 deze week volgt er nadere informatie voor de leerlingen die dit jaar examen doen; 
5 leerlingen waarvan de ouders in vitale beroepen (zie www.rijksoverheid.nl, overzicht van cruciale 

beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak) werken kunnen wel naar school. Wij zullen hen daar zoveel 
mogelijk, en voor zover dat kan, opvangen. Wel willen wij ouders vragen ons te laten weten als zij hier 
gebruik van maken, zodat wij dit goed kunnen organiseren. U kunt ons hiervoor mailen: 
pdup@ldvleiden.nl; 

6 de komende weken zullen wij proberen het onderwijs, op afstand, zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden. Mocht u kind haar/zijn boeken op school hebben liggen dan raden wij u aan uw kind de boeken 
morgen op te laten halen. 
 

De komende dagen gaan wij kijken hoe wij met deze situatie om kunnen en zullen gaan. Onze eerste prioriteit 

ligt natuurlijk bij het onderwijs. Ook hebben wij ook een maatschappelijke taak die wij ook nu willen blijven 

vervullen. Daarnaast zijn al onze medewerkers naast docent ook vader, moeder, kind en/of  partner, etc. Ook zij 

worden in hun privéleven geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Wij zullen maandag en dinsdag 

overleggen om  de juiste balans te vinden tussen invulling geven aan onze verantwoordelijkheid, zowel voor het 

onderwijs als de gezondheid, en het bieden van ruimte aan onze medewerkers om voor hun dierbaren te zorgen.  

Wij wensen iedereen sterkte in deze onzekere en ook gewoon vreemde tijden. Ontwikkelingen zijn op het 

moment van communiceren vaak alweer achterhaald. Wij vragen u  dan ook om begrip en flexibiliteit en hopen 

dat wij hier als school, collega’s, ouders en leerlingen, goed doorheen komen. Mocht u nog tips, vragen of 

aanvullingen hebben: laat het ons weten (wave@ldvleiden.nl). 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van het Leonardo College, 

Wim van der Veer 

Onderwerp :   vervolg communicatie n.a.v. op uitkomsten overleg landelijke overheid 

Kenmerk :  1920/wave/communicatie/ouders/017 

http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:pdup@ldvleiden.nl
mailto:wave@ldvleiden.nl

