
 
Heemskerk, 15 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Op basis van het besluit van de overheid sluiten wij de school tot en met 6 april, m.u.v. leerlingen 
met ouders in de vitale sectoren, zoals zorg, politie en brandweer. De afgelopen weken hebben we 
u op de hoogte gehouden van die informatie die ons over het Coronavirus bereikte. Vanwege dit 
besluit hebben we een aantal zaken op een rij gezet. Hierbij geldt dat morgenochtend (16 maart) 
het personeel bij elkaar zit om onderstaande punten te bespreken en de vormgeving te bespreken. 
In deze mail vindt u nu dus nog niet alle antwoorden op de vragen die er zijn. 
 
Onderwijs 
De afgelopen twee weken zijn wij al bezig geweest met de voorbereiding van onderwijs op afstand. 
Morgen gaan we dit plan verder concretiseren zodat wij zo eenduidig mogelijk het onderwijs 
aanbieden. Op dinsdag willen wij proefdraaien en de leerlingen vragen feedback te geven waar zij op 
dat moment tegen aan lopen. Woensdag kunnen we dan starten met het online onderwijs op afstand 
volgens het reguliere rooster. De komende drie weken zal het onderwijs op deze manier doorgang 
vinden. Dit betekent dat leerlingen thuis zelfstandig aan de slag gaan. Communicatie met docenten is 
mogelijk via mail of ItsLearning.  We vragen aan de ouders/verzorgers om dit proces met hun 
zoon/dochter te bespreken en te stimuleren om tot leren te komen. We hebben hierin een gedeelde 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
 
Examenklassen 
Voor de examenklassen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om het examenprogramma zo 
goed mogelijk door te laten lopen. Later deze week volgt duidelijkheid vanuit de overheid over de 
voortgang van de examens. Wij adviseren de eindexamenkandidaten hun studieritme op peil te 
houden.  
 
Boeken ophalen uit kluisjes 
Een aantal leerlingen heeft op school nog boeken in het kluisje liggen. Omdat we naast de digitale 
toepassingen ook boeken gebruiken, kunnen leerlingen morgen kort de school in om hun 
boeken/spullen uit het kluisje te halen. Het is alleen toegestaan om op de aangegeven tijd in de 
school te zijn en daarna ook niet rond de school te blijven hangen. 
 

Leerjaar 1 m1a, m1b: 09.30 - 09.45 uur 
m1c, m1d: 09.45 - 10.00 uur  
 

Leerjaar 3 m3a, m3b: 11.15 - 11.30 uur 
m3c, m3d: 11.30 - 11.45 uur 
m3e, m3f: 11.45 - 12.00 uur 
m3g: 12.00 - 12.15 uur 

    
Leerjaar 2 m2a, m2b: 10.00 - 10.15 uur 

m2c, m2d: 10.15 - 10.30 uur 
m2e, m2f: 10.45 - 11.00 uur 

Leerjaar 4 m4a, m4b: 12.15 -12.30 uur 
m4c, m4d: 12.30 - 12.45 uur 
m4e, m4f: 12.45 - 13.00 uur 
m4g, m4h: 13.00 - 13.15 uur 

 
Bereikbaarheid school 
De school is vooralsnog de komende periode bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur. 
 
We begrijpen dat de aangepaste onderwijsvorm de nodige beperkingen met zich meebrengt. We 
proberen zo goed mogelijk de beste weg te bewandelen.  
De komende periode is dan ook geen vakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R. Feenstra 
Directeur Kennemer College Mavo 
 


