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Onderwerp: coronavirus 

Breukelen, 15-03-2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Zoals u gehoord heeft in de media heeft op 15-03-2020 de regering maatregelen genomen tegen de 
verspreiding van het coronavirus.  

Het college van bestuur van de Willibrord Stichting heeft dit ook beschreven in de bijgevoegde brief. 

Graag informeren we u over een aantal belangrijke zaken: 

1. De leeractiviteiten voor alle leerlingen vinden thuis plaats tot 6 april 2020. 
2. Morgen kunnen de leerboeken worden opgehaald volgens onderstaand schema: 

− Klassen 1: 0830-0930 u 

− Klassen 2: 0930-1030 u 

− Klassen 3: 1030-1130 u 

− Klassen 4: 1130-1230 u 
3. Zoals gemeld hebben ouders die werkzaam zijn in een “cruciaal beroep” de mogelijkheid om 

hun kinderen toch naar school te laten gaan. U vindt de lijst met cruciale beroepen hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  
Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te 
sturen naar info@broeckland.nl of te bellen naar ons algemene nummer (0346-262408). 

4. Aan het begin van de week volgt er een nader bericht over de wijze waarop we onderwijs op 
afstand gaan verzorgen. 

5. Wanneer er meer bekend wordt over de mogelijkheden voor begeleiden van de 
examenleerlingen volgt hierover een bericht. 

Gezien bovenstaande hebben we samen (ouder(s)/verzorger(s), leerling en school) de 
verantwoordelijkheid om de leerprocessen van de leerlingen te laten doorlopen. Anders ontstaan er 
mogelijk (grote) achterstanden. We vragen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen dan ook dringend om 
samen met ons deze verantwoordelijkheid op te pakken. 

Uiteraard begrijpen we dat er op dit moment nog veel vragen zijn over hoe het onderwijs en toetsing 
de komende tijd vorm krijgt. We zullen met regelmaat berichten sturen met updates. Vragen kunt u 
stellen via info@broeckland.nl. Op onze website www.broeckland.nl zullen we komende dagen een 
pagina maken met Veelgestelde vragen en Antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Guido van Hoek 

Algemeen Directeur Broeckland College 
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