
	 	
	

 
 

Rotterdam, 15-3-2020 
 
Betreft:  Coronavirus COVID-19 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals aangekondigd in de brief van vrijdag 13-3 jl. brengen wij u graag op de hoogte van 
een aantal belangrijke maatregelen. Wij hebben namelijk vandaag samen met onze 
directies kennis genomen van het besluit van het kabinet om de scholen in Nederland tot 
en met 6 april te sluiten.  
 
Conform het besluit van het kabinet is onze belangrijkste maatregel om voorlopig geen 
fysieke lessen te geven. In plaats daarvan verzorgen onze scholen wél, voor zover als 
mogelijk is, onderwijs op afstand. 
 
1. Onderwijs op afstand 

Alle scholen die onder LMC Voortgezet Onderwijs vallen, waaronder de school van uw 
kind, continueren het onderwijs aan de leerlingen. Voor zover mogelijk zal dat dus 
gebeuren op afstand (afstandsonderwijs) en niet zoals gewend fysiek op school. Op 
maandag 16-3 zal de directie met het docententeam in overleg gaan over de wijze 
waarop het onderwijs op afstand verzorgd gaat worden. 
 

2. Examenleerlingen 
Het kabinet heeft aangegeven dat er komende week meer informatie beschikbaar 
komt over de examens. Zodra het kan ontvangt u nader bericht. 
 

3. Spullen ophalen op dinsdag 17/3  
Aan alle leerlingen wordt vriendelijk verzocht om op dinsdag 17-3 hun spullen die zij 
de komende periode nodig hebben, op school op te komen halen. Denk bijvoorbeeld 
aan hun eigen boeken, rekenmachines, planners, enz. Daarvoor is de school van uw 
kind (alleen) op dinsdag 17-3 geopend. Het schema is als volgt: klas 1 en 2 tussen 
09.00-10.00; klas 3 en 4 tussen 10.30-11.30. 
 

4. Nader bericht volgt  
Op maandag 16/3 aan het einde van de dag krijgt u bericht van de school van uw 
kind over de manier waarop hij of zij de komende periode onderwijs op afstand kan 
volgen. 
 



	 	
	

5. Stages 
Alle stages worden voorlopig stilgezet. 
 

6. Vitale beroepen 
Indien u behoort tot de groep mensen met vitale beroepen en u bent niet in staat om 
opvang voor uw kind – onze leerling - te organiseren, dan verzoeken wij u vriendelijk 
dat aan de directie van de school te laten weten. De school zal dan proberen om tot 
een passende oplossing te komen. Later deze week zal een lijst met de vitale 
beroepen door het kabinet worden gepubliceerd. 

 
Met deze aanpak hopen wij de gevolgen van deze ingrijpende situatie voor uw kind zo 
beperkt mogelijk te houden. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk op maandagavond 16-3 het bericht van de school van uw 
kind te lezen. Hiermee vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Otto, voorzitter College van Bestuur 
R. Elgershuizen, lid College van Bestuur 
 


