
 

 

 
Vooruitblik: situatie na de meivakantie 
 
 
Deurne, 17 april 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Op 3 april jl. hebben wij jullie geïnformeerd over het besluit van de overheid om de maatregelen tegen 
verdere verspreiding van het coronavirus te verlengen. Deze maatregelen duren in ieder geval tot en 
met 28 april a.s. Wat er na 28 april gaat gebeuren is op dit moment onduidelijk. Op dinsdag 21 april 
geeft het kabinet een persconferentie. Hopelijk weten we dan meer over of, wanneer en onder welke 
voorwaarden de scholen open mogen. 
 
De schoolleiding van het Willibrord Gymnasium heeft besloten te wachten op de richtlijnen van de 
overheid alvorens haar beslissingen aangaande de eventuele terugkeer van leerlingen met u te 
communiceren. Het is zeker dat de scholen in dit proces niet volledig autonoom mogen handelen. 
Daarom zullen wij jullie na 21 april op de hoogte brengen. 
 
Uiteraard zijn wij al wel bezig om ons voor te bereiden op een terugkeer van de leerlingen. De 
volgende zaken hebben o.a. onze aandacht, waarbij we voor dit moment denken in scenario’s. 
 

- De combinatie van onderwijs op afstand en onderwijs in de klas als de leerlingen weer naar 
school mogen. 

- De voortgang van onze leerlingen in deze bijzondere lessituatie.  
- De bevordering van leerlingen naar het volgende leerjaar. 
- Het op peil houden van de motivatie van leerlingen. 
- De schoolexamens in leerjaar IV en V. De positie van het gem. V cijfer bij de bepaling van het 

schoolexamencijfer in het komende schooljaar. De aanpassing van het PTA in leerjaar IV en V.  
- De veiligheid van onze leerlingen op school bij een eventuele terugkeer. De verplaatsingen van 

leerlingen én personeel tijdens een schooldag. De handhaving van de geldende richtlijnen 
hierbij. 

- De communicatie richting ouders en leerlingen. 
 
Over, in ieder geval een deel, van bovenstaande zaken hopen wij jullie uiterlijk in de week van 28 april 
te informeren. Wij begrijpen dat onzekerheid in deze toch al moeilijke tijden niet prettig is. 
Toch vragen wij jullie hiervoor begrip. 
Voor nu wensen wij jullie veel sterkte en gezondheid voor de komende tijd. Geniet zoveel mogelijk van 
jullie welverdiende meivakantie. 
 
Tenslotte vraag ik jullie aandacht voor een aanbod van de ThuisBieb. Misschien iets voor in de 
vakantie. Klik voor dit aanbod op onderstaande link. 
 
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/0efd6ff7-ba1f-400f-963d-
4a4eeac2125d/mailing_edg_nl_94/ThuisBieb%202020%20VO%20Mailing2.pdf  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
 
Hans Mathijssen 
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