
 

 

 
 
 
Vanaf 16 maart scholen voor leerlingen gesloten 
 
 
 
Aan: alle leerlingen en hun  ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u vanmiddag heeft kunnen horen heeft de regering een aantal drastische maatregelen 
afgekondigd in de aanpak van het Coronavirus. 
De maatregelen betreffende het onderwijs luiden als volgt: 

- “Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 
april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 

- Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang in de school en het 
kinderdagverblijf. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepen. 

- Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuiszitten, met 
prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO.” 

 
Het Willibrord Gymnasium gaat op de volgende manier aan het bovenstaande vorm geven: 
 
Alle leerlingen blijven thuis. Voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen is er vanaf maandag 
16 maart elke schooldag opvang op school. Deze opvang is vanaf 08.40 uur. Als u hier gebruik van 
moet maken klik dan hier. 
 
Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart gaat de school gebruiken om het onderwijs op afstand te 
gaan organiseren. Alle leerlingen blijven dan thuis. Op school werken de medewerkers aan de 
voorbereiding van het programma. 
De leerlingen ontvangen in de loop van dinsdagmiddag het definitieve lesprogramma en de manier 
waarop het digitale onderwijs wordt geregeld. Dit programma gaat in op woensdag 18 maart. Dit 
onderwijs zal gestalte krijgen via Somtoday en het programma Teams van Microsoft Windows.  
 
De leerlingen van leerjaar VI werken thuis aan de voorbereiding van hun examen. Zij kunnen bij 
eventuele vragen op maandag en dinsdag, via de e-mail, vragen doorsturen naar hun docenten. 
Deze zullen daar zo snel als mogelijk op reageren. Klik hier voor een overzicht van de e-mailadressen 
van alle docenten. 
Vanaf woensdag kunnen ook zij onderwijs op afstand volgen via Somtoday en Microsoft Teams. 
Wat betreft de schoolexamens die starten op 23 maart zijn wij nog in afwachting van de richtlijnen 
van het ministerie van onderwijs. Zodra wij hierover meer informatie hebben, brengen wij de 
eindexamenkandidaten op de hoogte. Het kan betekenen dat SE 3 dus start op 23 maart. Bereid je 
daar op voor! 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://ouders.willibrordgymnasium.nl/Portaal/Algemeen/Opvang_school_(ivm_vitaal_beroep_ouders)
https://www.willibrordgymnasium.nl/contact/#freshload


 

 

Leerlingen die spullen in hun kluisje op school hebben liggen kunnen deze maandag 16 maart 
ophalen volgens onderstaand schema: 
Leerjaar 6: 09.30 uur tot 10.00 uur  
Leerjaar 1: 10.00 uur tot 10.30 uur 
Leerjaar 2: 10.30 uur tot 11.00 uur 
Leerjaar 3: 11.00 uur tot 11.30 uur 
Leerjaar 4: 11.30 uur tot 12.00 uur 
Leerjaar 5: 12.00 uur tot 12.30 uur 
Wij verzoeken de leerlingen dringend zich aan bovenstaande tijden te houden. Leerlingen die ziek 
zijn, verzoeken wij de spullen door een klasgenoot of ouder op te laten halen. 
 
De komende weken is de school op de normale manier bereikbaar. (Tel. 0493-314802). 
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid de Vries-Martens 
 
 

 


