Beste leerlingen,
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, heeft het kabinet besloten alle scholen met ingang
van maandag 16 maart te sluiten in verband met het Coronavirus. De directie van de RGO
heeft tot nu toe steeds de landelijke maatregelen gevolgd en zal dit vanzelfsprekend nu ook
doen. Dit betekent dat de RGO met ingang van morgen, maandag 16 maart, gesloten is.
Deze situatie duurt in ieder geval tot en met maandag 6 april. De school is open voor
leerlingen die hun boeken uit hun kluisje willen halen.
Het onderwijs zal echter niet stoppen, maar thuis doorgaan. Dit wordt onderwijs op afstand
genoemd. De lessen zullen zo snel en zoveel mogelijk digitaal worden aangeboden. De
docenten gaan de komende dagen aan de slag om de lessen zo voor te bereiden dat de
lessen digitaal gegeven kunnen worden. Over de exacte wijze waarop dit thuisonderwijs zal
gebeuren en wanneer dit begint, ontvangen jullie zo snel mogelijk verdere informatie. Het
streven is woensdag 18 maart te starten met de digitale lessen. Tot de start van de digitale
lessen kunnen jullie het schoolwerk thuis zelfstandig bijhouden. Ik wil jullie vragen de mail
goed in de gaten te houden zodat jullie steeds op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen.
Voor de toetsweek die voor V4, M4, H3, 4, 5 en A 3, 4, 5, 6 vanaf woensdag 25 maart op het
programma staat, wordt een oplossing gezocht. Nadere informatie hierover volgt.
Voor de examenleerlingen geldt dat het rooster van de examentrainingen wellicht moet
worden aangepast. Op dit moment is nog niet duidelijk wat met het Centraal Examen en met
de toetsen die nog gemaakt moeten worden, staat te gebeuren. De minister heeft in de
persconferentie aangegeven hier in de komende week nadere informatie over te geven.
Zodra hier meer informatie over is, worden jullie natuurlijk op de hoogte gesteld.
Verder wil ik jullie wijzen op de site van het RIVM ( https://www.rivm.nl ). Op deze site
worden onder andere de actuele situatie en de maatregelen die gelden voor Nederland met
betrekking tot het Coronavirus gepubliceerd.
In bijgevoegd document de informatie die naar jullie ouders/verzorgers is gestuurd.
Wij hopen jullie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

