
 

 

 
 
 
Deurne, 3 april 2020. Update gevolgen verlenging schoolsluiting 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
 
Zoals u/jullie vernomen hebben is door de overheid besloten dat de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het coronavirus zijn verlengd. Dit betekent dat ook onze school tot 
na de meivakantie is gesloten.  Heeft uw kind opvang nodig tijdens de meivakantie dan kunt 
u contact met ons opnemen.    
 
Dit betekent dat wij tot en met 17 april les blijven geven op afstand, zoals de leerlingen nu al 
een aantal weken gewend zijn. Wij hopen op maandag 4 mei weer reguliere lessen te 
kunnen aanbieden.  
 
De impact die het coronavirus heeft op de gehele samenleving is erg groot. Dit geldt niet 
alleen voor het onderwijs maar het raakt ook kwetsbare jongeren, privésfeer en de sociale 
omgeving. Wij als schoolteam doen wat we kunnen maar beseffen goed dat er veel 
gevraagd wordt van ouders en leerlingen. Zie ook de bijlage voor bruikbare tips van de GGD. 
Wij willen, samen met u en jullie, de voortgang op onderwijsgebied op koers houden op een 
manier die voor iedereen haalbaar en acceptabel is. Wij hopen dat we de afgelopen weken 
al de goede richting zijn ingeslagen en zijn voornemens dit de komende tijd voort te zetten 
met behulp van u en jullie. 
 
Door het lesgeven op afstand hebben wij helaas minder zicht op het welzijn van de 
leerlingen. De coaches/mentoren proberen de leerlingen wel op afstand te monitoren maar 
we hebben input van u als ouder(s) en leerlingen daarbij nodig. 
 
Geef dus tijdig bij de coach/mentor aan als u/jullie problemen ervaart. Dan kunnen wij 
samen kijken hoe te ondersteunen.  
 
Nelianne van den Berg heeft vanaf 1 april de leerlingzaken in de bovenbouw weer opgepakt.  
 
In de bijlage is een brief opgenomen met daarin de vele activiteiten die nu helaas niet door 
kunnen gaan.  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Binnenkort zullen de lessen Beeldende Vorming/Kunst (voor de onderbouw) en Lichamelijke 
Opvoeding ( leerjaar 1 en 2) worden toegevoegd aan het lesrooster. Voor de onderbouw zal 
het vak Beeldende Vorming facultatief (= niet verplicht) worden en geïnteresseerde 
leerlingen kunnen zich aanmelden. De werkwijze daarvan wordt later gecommuniceerd.  
Ondertussen ontstaan er veel vragen over het inhalen van toetsen en de handelswijze bij de 
overgang.  Wij zijn hierover nog in overleg en proberen uiteraard een passende oplossing te 
vinden die aansluit bij de leerlingen. 
 
Leerlingen kunnen thuis de kranten raadplegen. Daarvoor moet de leerling zich wel 
registreren. De link voor onze school is: 
https://signin.lexisnexis.com/lnaccess/UserRegistration?regCode=ypnqt3r 
De link leidt naar een registratieformulier dat bestaat uit drie delen. In het derde scherm 
van de registratie wordt ook gevraag naar een telefoonnummer; dat is geen verplicht veld! 
 
De link is uniek per school en alleen leerlingen en docenten met een school-emailadres 
(extensie: willibrordgymnasium.nl) kunnen zich registreren. Alle registraties en de 
registratielink worden gedeactiveerd op 18 juli 2020. 
 
Vragen over de krantenbank kunnen aan Peter Kartner (p.kartner@willibrordgymnasium.nl) 
gesteld worden. 
 
Het is te hopen dat wij op 4 mei de leerlingen in gezondheid weer mogen ontvangen en 
zullen er dan een mooi moment van maken. 
Voor nu wensen wij u/ jullie veel sterkte en gezondheid voor de komende tijd. Mocht u nog 
vragen/ opmerkingen hebben, dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
Nelianne van den Berg en Annette Lugtmeijer 
 
 
 
Bijlage:  

- brief GGD 
- afgelaste en uitgestelde activiteiten 
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