
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en 

met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie, die eindigt op 

zondag 3 mei. De afspraken die we met elkaar gemaakt hebben gelden tot die tijd. In de week van 20 

april wordt duidelijk gemaakt of we op 4 mei leerlingen kunnen ontvangen of dat maatregelen 

opnieuw worden verlengd. We beraden ons de komende weken op hoe we dit schooljaar afsluiten. 

Daarover informeren we u later. Ook over toetsen, herkansingen en de nieuwe slaag-zakregeling 

communiceren wij zodra hierover duidelijkheid is. 

Onderwijs op afstand 

Zoals u weet verzorgen we onderwijs op afstand. We blijven ons inzetten om dit zo goed mogelijk te 

organiseren, al erkennen we dat we met elkaar effectiever leren in een normale situatie. Als school 

leren we nog iedere dag, we sturen bij wanneer nodig. Het doet ons goed dat we vooral veel 

positieve feedback krijgen. De suggesties die tot ons komen, nemen we serieus. Dank voor jullie 

betrokkenheid.  

Contact met mentoren/docenten 

In de bijlage vindt u tips om het afstandsonderwijs met elkaar tot een succes te maken; denk aan 

structuur en werksfeer. Minstens zo belangrijk als het leren tijdens de coronacrisus, vinden we echter 

dat leerlingen goed in contact blijven met hun mentor en vakdocenten. We moeten elkaar niet uit 

het oog verliezen. Ga met uw zoon/dochter het gesprek aan: hoe verlopen de contacten met 

klasgenoten, docenten en de mentor?  

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons onderwijs op afstand? Neem dan rechtstreeks contact op 

met school via telefoon of e-mail. Margot Verhees is bereikbaar op 06-41942646 en 

M.Verhees@omosghelmond.nl. Maak ook gerust gebruik van deze contactgegevens voor alle andere 

vragen; we begrijpen dat die kunnen ontstaan in deze ongewone tijden. 

Ik wil u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond. U 

mag erop rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw zoon/dochter.  

Ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en blijven.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Rob Aarts 

Directeur 

 

 


