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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Tilburg, 16 maart 2020

Onderwerp: sluiting van de scholen tot 6 april
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

In de afgelopen week hebben wij geprobeerd om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de
ontwikkelingen voor het onderwijs, in verband met het coronavirus. Gisteren heeft de regering besloten
alle scholen tot 6 april aanstaande te sluiten.
Dit besluit roept bij ouders, leerlingen en bij de scholen zelf veel vragen op. Op sommige vragen is het
antwoord simpel, bij andere vragen is nog geen antwoord voor handen.
De simpele vragen hebben te maken met alle schoolactiviteiten (lessen, schriftelijk en praktische
examens ,excursies, reizen, etc.) die tussen 16 maart en 6 april zouden plaatsvinden. Omdat de school
op last van de regering is gesloten, gaan deze activiteiten niet door.
Andere vragen zijn nu nog niet te beantwoorden. Zo krijgen wij vragen over hoe het nu moet met de
afronding van de schoolexamens voor de examenleerlingen. Dat is ook voor ons nog onduidelijk. Wij
verwachten aan het einde van de week van het ministerie hier de nodige richtlijnen en mogelijkheden
voor te krijgen. Op dit moment kunnen wij hier niets over zeggen.
Wij zijn hard aan het werk om ons onderwijs zo in te richten, dat de leerlingen op afstand aan de slag
kunnen met hun schoolwerk. Daarbij leggen we de prioriteit bij de examenleerlingen. Zij zullen als
eersten hierover worden geïnformeerd. De andere leerlingen volgen zo snel mogelijk daarna. Wij vragen
alle leerlingen om hun (magister)mail goed in de gaten te houden: zij worden door hun docenten
geïnformeerd over het thuiswerk dat ze kunnen gaan doen.
Het sluiten van de scholen, samen met de andere maatregelen die de regering heeft genomen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is voor iedereen een nieuwe situatie. Voor ons betekent
dit dat wij voorlopig geen onderwijs kunnen verzorgen, zoals wij dat gewend zijn. En hoewel wij ons best
zullen doen leerlingen zo goed mogelijk over hun thuiswerk te informeren, kunnen wij in de huidige
situatie de onderwijskwaliteit zoals we die in Nederland gewend zijn, niet garanderen. Wij rekenen op uw
begrip hiervoor.
Vandaag was het gebouw open voor leerlingen om materialen op te halen. Mocht dit nog niet gelukt zijn
dan bieden we nog eenmaal de mogelijkheid om morgen tussen 10.00 en 12.00 uur het kluisje leeg te
maken.
Eerder is aangegeven dat u met vragen bij de afdelingsleider terecht kan. Deze afspraak geldt nog
steeds. Stel uw vragen per mail. U kunt ook een mail sturen naar een mailbox die wij speciaal voor deze
bijzondere tijd hebben geopend: corona@willem2.nl
Met vriendelijke groet,
Daphne. M. Heeroma
rector
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