
  

 

Zutphen, 15 maart 2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

 

De berichten volgen elkaar snel op. Al eerder dan vanochtend aangekondigd hierbij een tweede 

bericht over de voortgang van het leren op het Stedelijk en het Eligant in verband met het 

coronavirus.  

 

Vanmiddag heeft het bestuur van Achterhoek VO ons het volgende laten weten.  

Vanmorgen hebben we besloten om tot en met 31 maart onze schoolgebouwen te sluiten en, daar 

waar mogelijk, vormen van afstandsonderwijs te gaan hanteren. ‘Elkaar niet ontmoeten’ is daarbij 

het uitgangspunt. Wij lopen met dit besluit waarschijnlijk vooruit op de beslissing van het kabinet, 

omdat we langer wachten -voor het zo snel en zorgvuldig mogelijk communiceren vanuit de scholen 

richting ouders- niet verantwoord vinden. Dit besluit houdt voor onze scholen in ieder geval het 

volgende in: 

1. ons schoolgebouwen gaat tot en met 31 maart dicht en daarbuiten minimaliseren we elk 

onderling fysiek contact; 

2. vanzelfsprekend vinden ook alle excursies, bedrijfsbezoeken en buitenlandse reizen geen 

doorgang; 

3. de periode tot 31 maart benutten we om te beoordelen hoe we in de daaropvolgende periode 

zullen gaan handelen. 

 

De schoolleiding brengt maandag en dinsdag in kaart op welke manier het onderwijs precies 

doorgang kan vinden. Uiterlijk dinsdagavond berichten we alle leerlingen hoe het onderwijs tot eind 

maart voor de verschillende vakken vorm wordt gegeven. Ook de toetsweek voor de examenklassen 

gaan we per direct stopzetten. Uiteraard zullen we ons beraden hoe we dit voor de leerlingen zo 

goed mogelijk kunnen oplossen en informeren hen zo spoedig mogelijk over het vervolg. 

 

Uiteraard kunnen alle leerlingen morgen en dinsdag al aan de slag met de weektaken en 

studiewijzers zoals deze in Som staan. Vanaf woensdag zijn docenten onder werktijd bereikbaar via 

Som voor álle leerlingen. We laten nog weten op welke tijdstippen dat is. Docenten zullen wellicht 

ook morgen en dinsdag al opdrachten of huiswerk opgeven via Som, dus houd het in de gaten.  

 

We begrijpen dat dit vervelend is, voor iedereen. Laten we met z’n allen ons best doen om de schade 

zoveel mogelijk te beperken. Zodra we meer informatie hebben, berichten we weer. Voor vragen 

kunt u mailen met de teamleider van uw zoon/dochter. We zullen dan zo spoedig mogelijk reageren. 

Gezien alle regelzaken de komende dagen en weken kan het zijn dat u niet direct antwoord krijgt. 

Graag uw begrip daarvoor.    

 

Wij wensen iedereen sterkte in deze onzekere tijd. Met hartelijke groet, 

 

Arnold van Gessel, rector  

Marieke van Loo, teamleider Eligant Lyceum 

Ewout Dokman teamleider Stedelijk Lyceum klas 2 

Ina Frömmert, teamleider Stedelijk Lyceum klas 3 tot en met 6  


