Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Zondag 15 maart heeft het kabinet besloten met ingang van maandag 16 maart tot en met in
elk geval maandag 6 april de scholen te sluiten. Dit betekent dat de RGO het onderwijs op
afstand (digitaal) aan gaat bieden om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden. In een eerder stadium is al besloten alle excursies en andere activiteiten te
schrappen.
Op dit moment is nog niet duidelijk wat met het Centraal Examen en met de toetsen die nog
door de eindexamenkandidaten 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, wordt u natuurlijk op de hoogte gesteld.
Het streven is vanaf woensdag 18 maart alle klassen online onderwijs aan te bieden via het
google platform. Alle leerlingen kunnen op deze wijze thuis aan de slag. Hierover volgt
dinsdagmiddag nadere informatie. Docenten bereiden aanstaande maandag en dinsdag het
online lesgeven voor.
De school zal vanaf maandag 16 maart tot nader order geopend zijn tussen 08.00 en 16.00
uur en wordt bemand door medewerkers die geen gezondheidsklachten hebben, waaronder
directie, staf en ondersteunend personeel. De school is gesloten voor bezoek van derden en
open voor leerlingen die hun boeken uit hun kluisje willen halen.
Dit is voor ons allemaal een nieuwe en onwerkelijke situatie. We volgen de nieuwsberichten
op de voet en proberen het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Uw actieve
houding is daarbij van groot belang. Van leerlingen vragen wij een actieve studiehouding en
van ouders/verzorgers een stimulerende houding.
Wij realiseren ons dat de impact van dit besluit groot is en wellicht (praktische) vragen
oproept. Zoals gebruikelijk zijn wij (schoolleiding, teamleiders, mentoren en administratie)
hiervoor bereikbaar via de e-mail of telefonisch. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen
wij u hiervan op de hoogte.
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding,
Arie Cové
algemeen directeur RGO

