Voorburg, 22 april 2020

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van Scholengroep Spinoza,

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt wat er na de meivakantie staat te
gebeuren. De scholen zullen geleidelijk aan weer open gaan, te beginnen met het primair
onderwijs. Hierna zullen de scholen in het Voortgezet Onderwijs volgen, maar strenge
richtlijnen blijven van toepassing. Dat is een complexe uitdaging en dat vraagt een goede
voorbereiding. En een goede voorbereiding vraagt tijd en afstemming. Die tijd nemen we
ook. Dat houdt in dat de scholen die onder Scholengroep Spinoza vallen pas na de
meivakantie bekend zullen maken hoe zij aan die complexe uitdaging invulling willen geven.
Dat gaat dan niet alleen over het moment waarop de scholen weer leerlingen zullen
ontvangen (op zijn vroegst per 8 juni), maar ook over hoe we die eerste weken weer op
school - die tegelijkertijd de laatste weken van het schooljaar vormen - willen invullen.
Feitelijk is de periode tot aan de zomervakantie beperkt. Eerder zijn alle buitenlandse reizen
en excursies vervallen. We willen de beperkte resterende periode vooral gebruiken voor
onderwijs, terwijl de RIVM-richtlijnen blijven gelden.
De afgelopen weken hebben we van ouders al regelmatig de vraag gekregen wat we doen
met de overgangsnormen. Dat is een goede en terechte vraag, waar we echter het antwoord
nu nog niet op hebben. Half mei komt het antwoord. We zullen de resterende tijd op school
optimaal benutten en kijken wat het rendement van onderwijs op afstand is geweest.
Totdat we meer duidelijkheid daarover hebben, zullen we onderwijs op afstand blijven
verzorgen. Zodra we antwoorden hebben, zullen we u hierover informeren.
Met hartelijke groet,
mede namens de schooldirecteuren,
Peter Lamers
voorzitter College van Bestuur - Scholengroep Spinoza
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