
  
 

 
 

Rotterdam,  22 april 2020 
Betreft:  Coronavirus (update) 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In onze vorige brief van 1 april jl. brachten wij u op de hoogte van het besluit van het 
kabinet om de scholen tot de meivakantie gesloten te houden. Gisteravond heeft het 
kabinet bekend gemaakt dat deze periode voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt 
verlengd. Dat betekent dat onze scholen na de meivakantie nog niet open kunnen gaan. 
Het kabinetsbesluit houdt verder in dat de basisscholen al wel (gefaseerd) open kunnen 
gaan. 
 
De teams van alle scholen van LMC Voortgezet Onderwijs (waar de school van uw kind 
onderdeel van is) zullen van de tussenliggende periode gebruik maken om zich, met onze 
steun, goed voor te bereiden op de openstelling op 2 juni 2020. Zoals de minister-
president gisteren vertelde, wordt er op 20 mei 2020 opnieuw een persconferentie 
gehouden. Dan zal het kabinet verder ingaan op de maatregelen die genomen zijn vanwege 
de Coronacrisis. Als deze persconferentie aanleiding geeft tot nieuwe of gewijzigde 
maatregelen t.a.v. het voortgezet onderwijs, dan ontvangt u opnieuw een brief van ons.  
 
De komende weken zal per school bepaald worden wat de beste manier is om vanaf de 
genoemde datum weer fysiek onderwijs te gaan verzorgen, conform de richtlijnen van het 
RIVM (onder andere 1½ meter afstand houden). 
 
Voor de eindexamenkandidaten zal er niets wijzigen in de wijze waarop zij hun opleiding 
zullen gaan afronden. Dat geldt ook voor de planning van hun schoolexamens. Daarover 
zijn zij intussen allen door de eigen school geïnformeerd.  
 
Er is de afgelopen weken heel wat werk verzet om onderwijs op afstand mogelijk te maken. 
Wij zagen en zien een grote inzet en veel creativiteit en flexibiliteit. En dankzij de hulp en 
medewerking van onze collega’s, leerlingen en ouders, zijn bijna alle leerlingen nu in staat 
om onderwijs op afstand te volgen. Wij bedanken alle betrokkenen daarvoor. Wij bedanken 
ook de bedrijven en instellingen die onze scholen hebben geholpen – en de komende weken 
nog zullen helpen - bij het faciliteren van onze leerlingen met zaken als laptops en 
hotspots. Hoewel het ‘onderwijs op afstand’ voor iedereen nieuw is en zeker nog niet altijd 
zonder uitdagingen zal gaan, draait het op volle toeren. Mochten er toch onoverkomelijke 
knelpunten zijn die uw kind in zijn of haar leerproces belemmeren, dan verzoeken wij u 
vriendelijk deze te melden bij de school van uw kind. Er kan dan in samenspraak en in 
samenwerking met u gezocht worden naar een oplossing. 
 



  
 
Kortom: de eerste grote omschakeling hebben we achter de rug. Nu is het tijd om 
voorzichtig naar het moment uit te kijken waarop onze docenten en leerlingen elkaar weer 
kunnen treffen in de vertrouwde setting op school.  
 
Totdat het zover is, zullen wij zoals gezegd zorgvuldig onderzoeken wat de ideale balans is 
tussen de geldende RIVM-richtlijnen en de voortgang van het onderwijs in het belang van 
de ontwikkeling van uw kind. 
 
We danken u bij voorbaat hartelijk voor uw begrip en vertrouwen erop u hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Otto, voorzitter College van Bestuur 
R. Elgershuizen, lid College van Bestuur 


