Delft, 15 maart 2020

Beste ouders en/of verzorgers, medewerkers van sc Delfland,
Vandaag heeft de overheid besloten met onmiddellijke ingang alle scholen te sluiten om verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregel geldt voorlopig tot 6 april aanstaande.
Dit betekent dat er vanaf morgen, 16 maart, voorlopig geen lessen worden gegeven aan de leerlingen.
Dit is met name voor de leerlingen uit de examenklassen erg vervelend omdat zij nog maar korte tijd
hebben om alle opdrachten van het schoolexamen af te ronden. Voor deze groep leerlingen is het heel
belangrijk dat zij de opdrachten die nog niet zijn ingeleverd alsnog afronden en (zo mogelijk digitaal)
inleveren. Komende weken heeft het goed afronden van de schoolexamens en de voorbereiding op het
eindexamen onze hoogste prioriteit.
We gaan er voor alle leerlingen van uit dat zij thuis de nodige tijd besteden aan hun schoolwerk. Voor
vrijwel alle vakken zullen vanaf morgen opdrachten op de ELO. It’s Learning en in Magister worden
geplaatst. Leerlingen kunnen deze opdrachten inzien vanaf thuis als zij beschikken over een computer
of telefoon met een internetverbinding. Via de ELO kunnen ook vragen worden gesteld aan docenten
en opdrachten worden ingeleverd.
Leerlingen die niet over een computer/telefoon of internet beschikken, wordt gevraagd thuis verder te
werken aan de verschillende vakken. In ieder geval kunnen de opgaven behorend bij het hoofdstuk
waaraan tot dit moment in de lessen werd gewerkt, worden afgemaakt en kan ook begonnen worden
aan het volgende hoofdstuk.
Aan ons is gevraagd opvang te verzorgen voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen zoals in de
gezondheidszorg, politie en brandweer. Indien u opvang voor een leerling nodig hebt omdat u
aantoonbaar een cruciaal beroep uitoefent, dan verzoeken wij dringend:
a. Vanavond een mail te sturen aan c.barto@sc-delfland.nl om te laten weten of uw kind
maandag op school opgevangen moet worden
b. In de mail aan te geven op welke dagen uw kind de komende periode opvang op school nodig
heeft.
De school heeft deze aantallen nodig om een goed plan te kunnen maken voor de komende tijd. De
ouders die dringend opvang nodig hebben, worden maandag eind van de dag geïnformeerd over dit
plan. Heeft u een vitaal beroep en heeft uw kind klachten zoals verkoudheid of koorts? Dan is uw kind
helaas niet welkom op school. Dit ter bescherming van de andere leerlingen en van onze medewerkers.
Komende dagen zullen we met de collega’s overleggen over een geschikte manier om leerlingen van
de juiste opdrachten te voorzien. Zodra er meer bekend is over het hervatten van de lessen en het
afronden van de schoolexamens zullen we u hierover informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens de bestuurders
C.L. Barto
directeur

