
 

 
 
 

 
Brakel, 15 maart 2020 
 
 
Betreft: scholensluiting 
 
 
Aan de ouders/verzorgers, 
 
De ontwikkelingen rond het Coronavirus volgen zich in snel tempo op. Vrijdag was de boodschap 
‘Scholen kunnen gewoon open blijven’, zaterdag volgde ‘Scholen mogen zelf beslissen wat zij doen’, 
vandaag, zondag 15 maart 2020, geeft de overheid duidelijkheid: m.i.v. maandag 16 maart 2020 zijn 
alle scholen gesloten. Dit duurt vooralsnog tot 6 april. Ondanks de grote impact van deze maatregel 
zijn wij blij dat het nu duidelijk is wat de beleidslijn is voor de komende 3 weken. 

Kinderen van ouders uit vitale beroepen (zorg, politie, brandweer) zijn wel welkom op school. De 
aanwezige leerkrachten vangen hen op en zorgen voor begeleiding en onderwijs. Wij realiseren ons 
dat ‘werkzaam in de zorg’ een ruim begrip is. De overheid komt met een gespecificeerd overzicht. De 
eerste dagen zullen wij dit op basis van vertrouwen ‘laten gebeuren’. 

Morgen, maandag 16 maart 2020, is er overleg om een inschatting te maken van de reikwijdte van de 
besluiten, van de consequenties en hoe daarmee om te gaan. Gaan wij lespakketten samenstellen 
voor thuis? Zijn er digitale mogelijkheden voor onderwijs op afstand? In hoeverre en op welke 
manier zijn leerkrachten nog inzetbaar? U zult begrijpen dat er even tijd nodig is om dit te 
organiseren. Er moet geïmproviseerd worden en wij zullen flexibel moeten zijn. Er zullen vragen en 
soms onduidelijkheden zijn.  
 
 
Wij zullen u maandag in de loop van de middag nader informeren. 
 
 
Communicatie is in dit alles een belangrijk aandachtspunt. Dat doen wij allereerst via brieven vanuit 
de Stichting SCOB. Hierin vindt u algemene informatie die betrekking heeft op alle scholen. Daarnaast 
communiceren de scholen zelf rechtstreeks met u over specifieke zaken, bijv. over mogelijkheden 
van de lesmethoden van de school. Dit loopt via schoolmail en/of Parro. 
 
Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Wij roepen u op de 
berichten vanuit stichting en scholen goed te volgen. Ook vragen wij ieder zich te houden aan de 
richtlijnen vanuit de overheid. Ieder van ons heeft in deze tijd een eigen verantwoordelijkheid in het 
beperken van de risico’s en het indammen van de voortgang van het virus.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Wij hopen en bidden dat deze periode van schoolsluiting beperkt zal zijn, dat er herstel optreedt en 
wij elkaar snel in vertrouwde omstandigheden weer mogen ontmoeten. Psalm 25 is de Psalm van 
deze zondag. Daarin zegt de psalmdichter ‘… want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, 
elke dag weer.’ Laten wij het vooral ook van Hem blijven verwachten. 
 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
G.T. (Gert) Tissink 
directeur-bestuurder 
 


