
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn met betrekking tot het dicht zijn van de scholen, ontvangt u van 
ons weer een update. 
 
Dinsdag maakte minister-president Rutte bekend dat de scholen in ieder geval gesloten blijven tot en 
met de meivakantie.  
Wij begrijpen dat dit voor u en onze leerlingen zware tijden zijn. Voor u, omdat uw kinderen nu thuis 
hun schoolwerk moeten doen, terwijl u ook uw werkzaamheden hebt. Voor onze leerlingen, omdat zij 
onder bijzondere omstandigheden voor school leren en hun medeleerlingen en docenten missen.  
 
Als school hebben wij ons in eerste instantie bezig gehouden met het leggen van verbinding met onze 
leerlingen en het op gang brengen van het onderwijsleerproces, onder omstandigheden die voor ons 
nieuw zijn. Wij zijn trots op ons personeel dat met veel creativiteit en doorzettingsvermogen onze 
leerlingen de mogelijkheid biedt thuis door te gaan met hun leerproces. En dat onze mentoren 
regelmatig de vorderingen van hun leerlingen in de gaten houden. Wij zijn dankbaar voor uw 
medewerking. Anders was het ons niet gelukt. Leren is een sociaal proces. We kunnen alleen met uw 
hulp de verbinding met onze kinderen aangaan nu de fysieke afstand zo groot is geworden. 
 
Omdat de sluiting nog voortduurt gaan we ons als school nu vooral richten op het aanbrengen van 
meer structuur en meer duidelijkheid voor u en onze leerlingen. Daarbij is het een zoektocht naar het 
vinden van de juiste balans tussen sturen op het reguliere leerproces en aandacht hebben voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien merken we dat de behoefte per 
leerling hierin anders is. Ook voor onze leerlingen is het een ingewikkelde tijd en zijn de 
omstandigheden verre van ideaal. U zult hiervoor op de hoogte gehouden worden door de locatie van 
uw zoon of dochter.  
 
We hebben helaas moeten besluiten alle buitenlandse en binnenlandse excursies dit schooljaar niet 
meer door te laten gaan. Het afzeggen gaan we heel zorgvuldig doen, zodat de financiële gevolgen 
voor de school of u zo klein mogelijk zijn. Wat precies de consequenties zijn, weten we nog niet. Zodra 
er meer duidelijk is, hoort u dat van ons. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens 
 
Eric Dijkslag, locatiedirecteur Nuborgh College Lambert Franckens 
Harry Noppers, locatiedirecteur Nuborgh College Veluvine 
Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht 
 
Jan Klein 
directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 


