
Datum: 15 maart 2020  
Onderwerp: Sint Ursula stapt over op lesgeven op afstand  
 

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

De afgelopen week hebben alle collega’s van onze school hard gewerkt om voorbereid 
te zijn op extra lesuitval of een schoolsluiting ten gevolge van het coronavirus. 
Donderdag 12 maart kondigden het RIVM en het kabinet extra maatregelen aan. De 
afgelopen dagen is geïnventariseerd welke gevolgen deze aangescherpte maatregelen 
hebben op het onderwijsproces in onze scholen.  
 
Als scholen hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het 
welzijn van veel mensen, zowel leerlingen, collega’s alsook hun naasten. Vanaf 
maandag 16 maart vindt er geen regulier onderwijs meer plaats op onze scholen. Dat 
betekent ook dat de mentorlessen en de toetsen in Horn komen te vervallen. Vanaf 
woensdag 18 maart gaan wij het onderwijs zoveel mogelijk digitaal verzorgen. De keuze 
voor digitaal onderwijs zorgt voor een stabiele lijn en geeft ons meer vertrouwen in een 
goede voortgang.  
 
Opvang van leerl ingen  
De school is wel open voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werken in vitale 
sectoren (zie www.rijksoverheid.nl) of thuis niet over internet beschikken. Om dit goed 
in kaart te brengen, verzoeken we u om dit via mail te melden bij de mentor van uw 
zoon/dochter. Voor deze leerlingen zal de opvang dagelijks geregeld zijn tot 14:00 uur.  

Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze vanaf woensdag 18 maart werken aan hun 
huiswerk en taken (volgens Magister). Is uw kind te ziek om thuis aan de lesstof te 
werken, dan vragen we u om uw zoon/dochter volgens de reguliere procedure ziek te 
melden. 

Leren op afstand / contact met de mentor  
Onze school zal deze week werken aan de omschakeling naar onderwijs op afstand in 
een digitale leeromgeving. Daarvoor dienen alle leerlingen te beschikken over een 
device en internet. Het huiswerk zal steeds in Magister worden geplaatst. Daarnaast zal 
er gebruik worden gemaakt van verschillende digitale toepassingen om de lesstof zo 
goed mogelijk te kunnen delen met de leerlingen. 

Bij leren op afstand hoort ook contact met de leerling. Mentorgesprekken zullen zoveel 
mogelijk wekelijks plaats blijven vinden. De mentor zal de leerling vragen om iedere 
week contact op te nemen via e-mail om de voortgang en het welzijn van de leerling te 
kunnen bewaken.  

Schoolexamens en gezondheidsklachten 
Sinds vorige week geldt voor vrijwel alle Nederlanders dat ze thuis moeten blijven 
wanneer ze last hebben van milde gezondheidsklachten. Zo proberen we in Nederland 
het risico op besmetting en verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Dit advies 
geldt ook voor de leerlingen die opvang nodig hebben. 

Over de toetsen van de eindexamenleerlingen is helaas nog geen duidelijkheid. In de 
loop van komende week zal de overheid duidelijkheid geven op welke manier de 
scholen hiermee om kunnen gaan. We zullen dit zo spoedig mogelijk met u en de 
leerlingen communiceren als er meer bekend is. 

 



Verdere informatievoorziening  
Wij begrijpen dat u veel vragen heeft omtrent de voortgang van het onderwijs, de schoolexamens en 
de Centraal (Praktische) Examens en de opvang van leerlingen. 
 

We houden u daarover via mail op de hoogte en verwachten u zo snel mogelijk nader te 
kunnen informeren. 

Via de website soml.nl/coronavirus houdt SOML daarnaast alle ouders, leerlingen en 
medewerkers op de hoogte van actuele stichtingsbrede ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

D. Hermans       T. van Pruissen 
locatiedirecteur      adjunct-directeur 


