Waalwijk, 15 maart 2020
Betreft: sluiting van onze scholen

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het kabinet heeft vandaag besloten dat scholen en kinderopvang tot en met maandag 6 april 2020 (dat
zijn de komende drie weken) gesloten zijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders met
kinderen in vitale beroepen. Genoemd zijn beroepen in de zorg, bij politie en brandweer.
Personeelsleden die niet ziek zijn, gaan naar het werk om het onderwijs voor leerlingen te organiseren,
in het bijzonder voor de eindexamenleerlingen en de leerlingen van groep acht. Met betrekking tot het
eindexamen volgt de komende week nadere berichtgeving vanuit het ministerie.
Het sluiten van de scholen is een zeer ingrijpende maatregel die wij ondersteunen, maar die zeker ook
veel vragen oproept.
In dit bericht aan u/jou geven we op hoofdlijnen aan wat het vervolg zal zijn van deze maatregel en hoe
de komende dagen er vanuit schoolperspectief uit komen te zien. Ook geven wij u/jou informatie op
welke wijze we met u/jou communiceren.
We hopen en bidden dat een verdere verspreiding van het coronavirus wordt voorkomen en wensen
elkaar, maar zeker ook de mensen met gezondheidsklachten, alle sterkte toe. De maatregelen zijn
intensief, maar dienen een belangrijk doel: de gezondheid van ons allen. Laten we dat met elkaar voor
ogen houden.
Een nieuwe onderwijssituatie
We zijn volop in voorbereiding op een geheel nieuwe onderwijssituatie de komende dagen en tijd. De
medewerkers van de scholen van de scholengroep zijn aan de slag om continuïteit van onderwijs
mogelijk te maken. Om dit zo goed mogelijk te doen, is er tijd nodig. De situatie is voor alle betrokkenen
anders dan normaal en dat vraagt om aanpassing en gewenning. We geven in een opsomming
belangrijke zaken weer.
1. De scholen zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot en met 17.00 uur;
2. Op de website van de scholengroep www.willemvanoranjescholengroep.nl vindt u antwoorden
op veel gestelde vragen. We verzoeken u, voordat u telefonisch contact opneemt, de website te
raadplegen;
3. Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart zijn er geen onderwijsmomenten voor leerlingen;
4. Schoolexamentoetsen starten vanaf dinsdag 17 maart volgens rooster;
5. Geplande ouderavonden/infoavonden komen te vervallen;
6. Leerlingen van het VO, die nog boeken en leermiddelen in hun kluisje hebben liggen, moeten
dit maandag 16 maart volgens het schema in de bijlage komen ophalen. Dit schema is
noodzakelijk om concentratie van grote groepen te voorkomen;
7. In het PO is er opvang georganiseerd voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale
beroepen;
8. Leerlingen ontvangen via Somtoday/ParnasSys opdrachten (thuiswerk) van hun
vakdocenten/leerkrachten. Wij verwachten dat de leerlingen vanaf woensdag 18 maart hiermee
thuis aan het werk zijn;
9. Voor examenleerlingen geldt dat zij er rekening mee moeten houden dat schoolexamens in
kleine groepen op school worden afgenomen. Houd daarbij rekening met het bestaande rooster
vanaf dinsdag 17 maart. Zij moeten zich dus blijven voorbereiden. Dit geldt alleen voor

leerlingen die gezond zijn. Bij afname van toetsen vermijden we contacten tussen grote
groepen van leerlingen. Leerlingen ontvangen hier aparte instructies voor;
10. Op dit moment zijn de roosters voor onderwijs op afstand nog niet aangepast. Wij melden het
u/jou als de roosters opnieuw gepubliceerd zijn. Tijdens roostermomenten zijn docenten
beschikbaar, zodat contact gelegd kan worden via e-mail of andere verbindingen. Docenten
kunnen leerlingen uitnodigen op de roostermomenten voor onlinelessen en besprekingen.
11. Onlineverbindingen verlopen het gemakkelijkste via laptop/pc met geluid en eventueel camera.
Het kan echter ook met mobiele telefoon en koptelefoon.Instructies hierover worden dinsdag 17
maart 2020 verzonden.
12. We spreken af dat de onlineverbindingen altijd voldoen aan de regels op de privacy. Dit
betekent dat ze intern worden gebruikt en leerlingen hun schoolgegevens gebruiken
<leerlingnummer@wvoranje.nl>. Verspreiding van beelden is niet toegestaan.
Hoe communiceren we verder?
1. Houd de website van de scholengroep www.willemvanoranjescholengroep.nl in de gaten. Wij
publiceren hier antwoorden op veel gestelde vragen.
2. We houden u op de hoogte. Regelmatig versturen we een update vanuit de scholengroep
waarin de hoofdlijnen en mogelijke wijzigingen worden weergegeven.
3. De locatiedirectie en afdelingsleiders sturen informatie naar u/jou met zaken die voor het
onderwijs van belang zijn, school- of afdelingsspecifiek zijn.
4. Leerlingen ontvangen berichten van docenten/leerkrachten over het schoolwerk via
Somtoday/ParnasSys en e-mail.
Tot slot
Door een virus zijn we in een bizarre tijd terecht gekomen. We ervaren onzekerheid, onrust, er wordt
gehamsterd, er is misschien wel angst. We zijn deze dagen de grip wat kwijt. Corona heeft grip op ons,
we zijn er nauwelijks tegen bestand.
Vandaag (zondag 15 maart) de derde lijdenszondag is het ogenzondag. De naam van deze zondag is
ontleend aan Psalm 25 vers 15.
“Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”
Laten we vanuit geloof ons oog richten op God en vanuit zijn Licht omzien naar elkaar! Vanuit dat Licht
wensen we u/jou wijsheid toe om uw/jouw werk te doen. Met de moed en het geduld om richtlijnen op te
volgen.
Met vriendelijke groet, namens onze scholen,
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Willem van Oranje College – Waalwijk – 0416 333069
Willem van Oranje College – Wijk en Aalburg – 0416 691722
ISK Wereldschool – Waalwijk – 0416 652255
Juliana van Stolbergschool – Waalwijk – 0416 332287
Koningsschool – Landgoed Driessen – 0416 274145
PCBS De Bron – Sprang-Capelle – 0416 315390
SBO Daltonschool De Leilinde – Oudheusden – 0416 339483

Hartelijke groet,

Jan Maarten de Bruin
voorzitter College van Bestuur

