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Geachte heer, mevrouw,
Zojuist is bekend geworden dat de regering heeft besloten alle scholen met ingang van morgen,
maandag 16 maart, te sluiten. Dit betekent dat ook uw zoon of dochter dan niet meer naar
school kan. De kinderen van ouders die werken in vitale beroepen die geen opvang kunnen
regelen, zijn welkom op school. De lijst met alle vitale beroepen treft u op onze website aan.
Het is een zeer ingrijpende maatregel waarvan de gevolgen in de hele maatschappij gevoeld
zullen worden. De directies en teams van onze scholen zijn met elkaar in overleg om na te gaan
of, en zo ja hoe, wij onderwijsactiviteiten met behulp van internet voort kunnen zetten.
De situatie rond de examens vraagt hierbij in het bijzonder onze aandacht.
Er is op dit moment nog onvoldoende bekend om u concreet te informeren, u zult daarom op
korte termijn van de directie van de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt nader
bericht ontvangen.
Wanneer wij over nieuwe informatie beschikken wordt deze ook op onze websites geplaatst.
Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om u van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.
Met een hartelijke groet,
College van Bestuur
SCOPE scholengroep

Piet Jansen,
voorzitter

Bert van Leeuwen,
lid
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