
 
 

 

 

Aan de leerlingen van Mencia Sandrode en hun ouder(s) / verzorger(s), 

 

Betreft: stand van zaken i.v.m. corona-virus 

 

Zundert, 18 maart 2020 

 

 

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

 

Het zijn verwarrende tijden. De onrust die er al is vanwege de snelle verspreiding van het 

corona-virus wordt nog eens versterkt, doordat informatie en richtlijnen vaak worden 

aangepast en elkaar soms tegenspreken. We proberen ons met zijn allen zo goed mogelijk 

aan de geldende richtlijnen te houden en maken er het beste van. 

 

Schoolexamens eindexamenleerlingen 

Gisteren, 17 maart, werd aan het eind van de dag duidelijk dat examenonderdelen voor 

leerlingen die in het examenjaar zitten toch - onder voorwaarden - door kunnen gaan. We 

hebben de examenleerlingen en hun ouders daar afzonderlijk over bericht. Helaas is in de 

media het misverstand ontstaan, dat het volledige onderwijs aan examenleerlingen kon 

worden hervat. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, 

ook voor examenleerlingen, behalve voor schoolexamentoetsen. De regeling geldt ook 

alleen voor leerlingen die in het laatste jaar van hun opleiding zitten en opgaan voor het 

diploma; schoolexamentoetsen (SET’s) voor leerlingen uit M3, H4, V4 en V5 gaan voorlopig 

niet door. 

 

Thuisonderwijs 

De docenten en leerlingen zijn aan de slag gegaan om met behulp van Magister en Teams 

(of een ander platform) toch het onderwijs door te laten gaan. Er is maar weinig tijd geweest 

om dat voor te bereiden. Ik zie enthousiaste reacties; er zijn ook nog heel veel vragen. Soms 

lukt het ook gewoon niet. Daar moeten we onze weg verder in vinden. We merken, dat 

Magister en Teams regelmatig erg zwaar belast zijn. 

 

Overige zaken 

De komende dagen buigen we ons over andere zaken waar we over moeten nadenken, 

zoals bijvoorbeeld de afronding van het schooljaar voor niet-examenklassen en de 

(definitieve) profielkeuze. We realiseren ons dat de huidige omstandigheden ook een effect 

op de overgang naar een volgend leerjaar kunnen hebben. Of en hoe er de komende tijd 

toetsen afgenomen kunnen worden, is onder andere afhankelijk van hoe lang de school 

gesloten blijft. In de overgangsvergadering aan het eind van het schooljaar zullen we hier 

zorgvuldig naar kijken. We zullen het dan hebben over de kansen van een leerling in het 

volgende leerjaar. 

 



De huidige maatregelen gelden voorlopig tot (de officiële berichtgeving zegt: ‘tot en met’) 6 

april. Zodra er nieuws is berichten we opnieuw. Voorlopig wens ik de leraren en de leerlingen 

heel veel succes in een voor ons onwennige en onbekende vorm van onderwijs. 

 

Blijf gezond; denk aan de gezondheid van anderen! 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens drs. J. Hadders - rector, 

 

Anne-Geerke Hesselink - directeur a.i. 

Tristan Janssen - afdelingsleider klas 1 - 4 


