
 
 

Extra maatregelen coronavirus  
 

 

Apeldoorn, 13 maart 2020 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In aanvulling op onze communicatie van deze ochtend: 
Gisteren heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Via 
dit bericht wil ik u verder informeren over aanvullende maatregelen die we nemen op school vanaf 
heden tot in ieder geval 31 maart aanstaande. 
 
Veiligheid 
Als school staat de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. In een gezonde omgeving 
zijn we ervoor verantwoordelijk goed onderwijs te verzorgen. Gezien de ontwikkelingen is ons 
uitgangspunt dat ons onderwijs en activiteiten die plaatsvinden op het schoolterrein of op een 
sportveld/gymzaal, gewoon doorgang vinden. Onderwijs of activiteiten die plaatsvinden buiten het 
schoolterrein of situaties waarbij meer dan 100 mensen samenkomen, worden geannuleerd of op 
een andere manier georganiseerd. 
 
Gezondheidsklachten 
We willen u vragen om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Heeft uw kind last 
van hoesten, koorts of neusverkoudheid, dan verzoeken we u het advies van de overheid op te 
volgen en uw kind niet naar school te laten komen. U kunt uw kind ziekmelden op de manier waarop 
u dat gewend bent. Net als u voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaars gezondheid en veiligheid. 
De directie van de school heeft de mogelijkheid om leerlingen en medewerkers met de door het 
overheid genoemde symptomen te verzoeken naar huis te gaan. Mocht dit spelen bij uw kind, dan 
nemen we uiteraard contact met u op. 
 
Onderwijscontinuïteit 
Het risico dat we uw kind geen onderwijs kunnen bieden vanwege een zieke docent neemt toe. We 
vragen u om in dat geval zelf opvang te verzorgen voor uw kind en hopen op uw begrip. We bekijken 
momenteel welke maatregelen we kunnen treffen met betrekking tot de examens en de overgang 
van leerlingen naar een volgend leerjaar.  
 
Maatregelen 
Er vinden vanaf vandaag geen activiteiten, georganiseerd door externen, plaats in ons schoolgebouw. 
Daarnaast hebben we besloten een aantal bijeenkomsten te annuleren of te verplaatsen.  
 
 
 
 
 
 

Z.O.Z. 
 



Dit betreft de volgende activiteiten: 
 

OUDERAVONDEN EN LEERLINGACTIVITEITEN 
 

GEPLANDE DATUM ACTIVITEIT VERPLAATST OF GEANNULEERD 

Wo. 18 maart  Showtime (alle leerjaren) Wordt verplaatst, nieuwe datum 
volgt z.s.m. 

Do. 19 maart  Voorlichting keuzevakken 
mavo 3 

Geannuleerd (informatie om een 
gefundeerde keuze te kunnen 
maken ontvangt u digitaal) 

Ma. 23 t/m vr. 27 maart Week van de Techniek Geannuleerd 

Di. 24 maart  Presentatie 
profielwerkstukken lj. 4 

Wordt verplaatst, nieuwe datum 
volgt z.s.m. 

Do. 26 maart Afsluiting kerstproject 
2019 met ‘De Kap’ 

Wordt verplaatst, nieuwe datum 
volgt z.s.m. 

Di. 31 maart  10-minutengesprekken Wordt verplaatst, nieuwe datum 
volgt z.s.m. 

 
 

ONDERWIJSACTIVITEITEN 
 

GEPLANDE DATUM ACTIVITEIT VERPLAATST OF GEANNULEERD 

Ma. 16 t/m vrijdag 20 maart  Mondelinge examens 
 
NEDERLANDS 
ENGELS  
DUITS en  
PROEFEXAMENS 

Gaan zoveel mogelijk door! 
Bereid deze voor net als dat je dat 
van plan was. 
 
N.B. 
Als door ziekte van een docent een 
mondeling examen verplaatst 
moet worden, dan geldt voor de 
leerling dat hij/zij naar de reguliere 
les gaat die op dat ogenblik ook 
gepland is. Hij/zij krijgt z.s.m. 
daarna bericht over de nieuwe 
datum van het mondeling examen. 

 
Vragen 
Het coronavirus maakt dat we als land in een uitzonderlijke situatie zitten. We volgen de 
ontwikkelingen op de voet en doen ons uiterste best ons onderwijs zoveel mogelijk te continueren. 
Wij volgen de richtlijnen van de overheid. Er is momenteel geen aanleiding om de school te sluiten. 
Mocht er iets veranderen dat gevolgen heeft voor het onderwijs van uw zoon of dochter, dan zullen 
we u hier direct over informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directie Sprengeloo 


