
 

 

 

Helmond, 20 maart 2020 

 

Betreft: onderwijs op afstand, geannuleerde reizen en activiteiten 

 

Beste leerlingen, geachte ouders / verzorgers, 

Inmiddels zijn de leerlingen vijf dagen thuis vanwege het coronavirus en zijn we drie dagen samen 

onderweg met onderwijs op afstand.  We zijn blij met de vele positieve reacties die we hebben 

ontvangen over de wijze waarop we als school het onderwijs op afstand in zo’n korte tijd hebben 

ingericht. We zijn trots op onze docenten hoe voortvarend zij dit hebben opgepakt. 

We geven ook een pluim aan jullie! Dank voor jullie geduld, meedenken en flexibiliteit. Samen 

hebben we een werkbare vorm van onderwijs op afstand neergezet. Elke dag maken we hierin 

stappen om het nog beter te maken. Het is enorm belangrijk dat het onderwijs nu doorgaat. Dat 

jullie thuis, met de hulp en sturing van docenten en ouders, voortgang blijven boeken; leren, 

oefenen, luisteren en kijken naar uitleg, lezen, huiswerk maken én in beweging blijven.  

Vind je het moeilijk om het thuis studeren te plannen en organiseren? Mis je bepaalde elementen 

of uitleg in het onderwijs op afstand? Of speelt er iets anders? Trek dan op tijd aan de bel bij je 

mentor. Hij of zij kan je verder helpen en we snappen dat deze situatie even andere dingen van je 

vraagt dan normaal.  

Reizen en andere activiteiten  

Vorige week gaven we aan uiterlijk vandaag meer informatie te geven over de afgezegde reizen 

en activiteiten en de daarbij horende financiële consequenties. Inmiddels is er veel veranderd en 

zijn de scholen gesloten. We hebben daarom meer tijd nodig om alle zaken op een rijtje te zetten. 

Pas wanneer de scholen weer open mogen weten we hoeveel tijd we hebben en wat er ingehaald 

kan worden. Dan kunnen we inzichtelijk maken wat er verzet kan worden en wat definitief niet 

doorgaat. We zijn hierin ook afhankelijk van wat andere landen beslissen in hun aanpak van het 

coronavirus. Hierin vragen we dus nog even jullie geduld. 

Ik hoop jullie hiermee voor nu weer voldoende geïnformeerd te hebben. Kijk ook eens op de 

speciale coronavirus-pagina op onze website: htpps://molenstraat.janvanbrabant.nl/coronavirus   

We werken deze pagina steeds bij als er nieuws is en alle verstuurde correspondentie staat er 

overzichtelijk onder elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

G. Nillesen 

vestigingsdirecteur 
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