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Aan:  Alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

 

 

Den Haag, 15 maart 2020 

 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen in het primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs en de kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. Deze sluiting geldt 
vooralsnog tot en met 6 april 2020.  
 
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen 
zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.  
 
Gevolgen 
Dit zijn de gevolgen van het kabinetsbesluit: 

 Alle leerlingen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en 
zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij dan opgevangen op de 
plek waar zij normaal ook worden opgevangen.  

 De eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te 
richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten 
zijn. 

 Uiteraard zijn we extra bezorgd over de leerlingen die in hun examenjaar zitten. We 
verwachten dat hier centrale regelingen voor komen en volgen de landelijke ontwikkelingen 
op de voet. We zullen u in de loop van de komende week nader informeren. 

 
Afstandsonderwijs 
Elke school bepaalt zelf hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. We gaan ons best doen 
om dit zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U kunt hier binnenkort nader bericht over 
verwachten.  
 
Opvang van leerlingen 
Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen vindt u bij ‘Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19-uitbraak’. Heeft u 
een beroep in een vitale sector, meldt u dit dan per mail aan de afdelingsleider van uw zoon of 
dochter. We zullen ervoor zorgen dat uw zoon of dochter op school terecht kan om aan schoolzaken 
te werken.  
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Actuele informatie via www.lyceumypenburg.nl  
Via onze website houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de 
gaten. Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de coördinator of 
de afdelingsleider van uw zoon of dochter. U kunt ook een mail sturen naar het algemene mailadres 
info@lyceumypenburg.nl en aangeven aan wie u de mail wilt laten doorzetten. Via het algemene 
telefoonnummer van school 070-4132050 kunt u vragen doorverbonden of teruggebeld te worden. 
 
Tot slot 
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen 
we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor 
ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.  
 
Wilt u de inhoud van deze brief met uw zoon of dochter doornemen?  
 
We vragen u ook om samen met ons deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en waar 
mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren,  
rector 
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