Delft, 22 april 2020
Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen van klas 1, 2 en 3
Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,
Gisteravond werd duidelijk dat de middelbare scholen nog niet open kunnen voor het geven van
lessen. We zullen in ieder geval tot 1 juni nog door moeten met onderwijs op afstand. Ook na 1 juni is
het niet waarschijnlijk dat de school weer volledig open kan. Leerlingen zullen dus ook dan op zijn
best een gedeelte van de week op school kunnen doorbrengen. Komende maand zullen we de
mogelijkheden onderzoeken waarop we aan de richtlijnen die we daarvoor binnenkort van de overheid
ontvangen, kunnen voldoen. Lesgeven met een minimale afstand van 1,5 meter zal zeker
consequenties hebben voor het aantal leerlingen dat tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn.
Toch doen we ons uiterste best om het schooljaar goed af te ronden en alle leerlingen naar het
volgende leerjaar te helpen. Om in aanmerking te kunnen komen voor het volgende leerjaar is het wel
belangrijk dat het schoolwerk dat via Magister en de ELO wordt aangeboden, ook wordt gedaan. Dat
is soms best lastig omdat er niet altijd direct hulp beschikbaar is als een opdracht niet helemaal
duidelijk is.
Het vraagt natuurlijk best veel doorzettingsvermogen van zowel leerlingen als ouders/verzorgers om
regelmatig aan iets aan het schoolwerk te doen en dat ook vol te houden. Bedenk dat de paar weken
inspanning die nu nog nodig zijn om straks over te kunnen gaan niet opwegen tegen het opnieuw
moeten doen van het leerjaar waarin je nu zit.
Leerlingen die niet zeker weten of ze alles al hebben ingeleverd, kunnen dit digitaal navragen bij de
docenten. Het is daarbij wel belangrijke te beseffen dat het nu schoolvakantie is en collega’s thuis niet
altijd over alle actuele gegevens beschikken. Het antwoord op een vraag komt daarom waarschijnlijk
pas in de week van 4 mei.
Namens de medewerkers van de sc Delfland wens ik iedereen veel sterkte en gezondheid in deze
bijzondere tijd.
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