
 
 

   

 
 
Aan de ouders/verzorgers 
 
 
 
Emmen, 16 maart 2020 
 
 
 
Betreft: coronavirus 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In het vervolg op de brief van gisteren, wil ik u graag nader informeren over de gevolgen van 
de sluiting van de school. 
 
Gisteren hebben de ministers Slob en Bruins tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat 
alle scholen alleen voor kinderen van ouders/verzorgers die in cruciale beroepen werken, zoals 
in de zorg of bij de hulpdiensten, open zijn tussen 08.35 en 16.00 uur. Door deze maatregel 
kunnen de ouders/verzorgers die het betreft, gewoon aan het werk blijven. Welke beroepen 
precies onder de noemer 'cruciaal' worden gerekend, staat op deze lijst van de NCTV. De 
kinderen van ouders/verzorgers die werken in cruciale beroepen en die zelf geen opvang 
kunnen verzorgen zijn van harte welkom op school. 
 
Wij stellen die leerlingen in de gelegenheid gebruik te maken van de faciliteiten binnen onze 
school. Bent u werkzaam in een cruciaal beroep en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid, 
dan vragen wij u dit vandaag, 16 maart, door te geven via deze link.  
 
Het kan zijn dat uw kind nog boeken of ander lesmateriaal op school heeft liggen. Het ophalen 
hiervan kan vanaf morgen. Hiervoor wordt er per locatie een schema opgesteld. Hierover 
ontvangt u van de locatie waar uw kind naar school gaat vandaag nog nader bericht. 
 
Voor wat betreft de leerlingen in examenklassen, wordt er op dit moment gewerkt aan een 
programma om de (inhaal)toetsen en het onderwijs te organiseren. Echter het moment 
waarop we de toetsen kunnen afnemen, is afhankelijk van de besluitvorming van de overheid 
met betrekking tot de centrale eindexamens. Mocht er meer bekend zijn over het moment 
waarop we toetsen mogen en kunnen afnemen, dan zullen we u informeren. 
 
Op dit moment zijn de docenten druk aan slag om het onderwijs op afstand vorm te geven. De 
docenten zullen in de loop van deze week contact opnemen met uw kind(eren) over het 
lesprogramma voor de komende weken. Als uw kind vragen heeft kan hij of zij via de mail 
contact opnemen met de mentor.  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWG3OAlVsS5cPlDUV8_4U5Ethn2yOYZyqoenaDX6pzkjhDaw/viewform?usp=sf_link


 
 

   

Mochten er ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld door besluitvorming van het kabinet, dan zullen 
we u hierover via e-mail en onze website (www.esdalcollege.nl) op de hoogte houden. 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt 
u die ons laten weten door een mail te sturen naar de mentor van uw kind. 
 
Het is voor ons, net als voor u, een bijzondere situatie waarin we proberen het onderwijs aan 
uw kind(eren) binnen de gegeven omstandigheden te organiseren. We vragen om uw begrip 
voor het feit dat we nog niet op alle vragen een antwoord kunnen geven.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
L.M.M. Kooistra 
directeur/bestuurder 
 
 

http://www.esdalcollege.nl/

