
 

 
 
 
 
 
Helmond, 13 maart 2020 
 
 
Betref: update rondom Coronavirus 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Leerlingen die een of meerdere toetsen in de toetsweek hebben gemist door ziekte, krijgen uiteraard de 
mogelijkheid om de toetsen in te halen. Het streven is om in de week van 23 maart alle toetsen (onderbouw en 
bovenbouw) in te laten halen. Mocht de situatie rondom het Coronavirus veranderen en de inhaaltoetsen geen 
doorgang kunnen vinden, dan zullen we u uiteraard informeren.  
Alle leerlingen van de bovenbouw hebben recht op een herkansing. In principe staan de herkansingen voor de 
bovenbouwleerlingen gepland op 8 april. De instructies voor het aanmelden voor herkansingen volgen later.  
 
Inmiddels hebben drie personen met ons contact opgenomen. De situatie is verschillend, maar het komt er voor 

deze drie personen op neer dat zij in contact zijn geweest met mensen buiten onze school, die mogelijk besmet 

zijn met Corona. Uit voorzorg, het is immers niet bekend of zij nu besmet zijn met het Corona-virus, zijn deze 

personen niet aanwezig op school.  

 
Gezien de maatregelen rondom het Coronavirus heeft de schoolleiding besloten alle geplande excursies, projecten 
en activiteiten in elk geval tot en met 3 april aanstaande te annuleren. Hieronder vindt u een overzicht van de zaken 
die geannuleerd zijn in de kantelweek en activiteitenweek. 
 

Kantelweek  
Maandag 16 maart Informatieavond reizen naar Italië/Brest/Nice/Berlijn 

Verschillende dagen Bezoek aan tentoonstelling World Press Photo klas 3 

Verschillende dagen Gastlessen gevaarlijke liefde klas 2M 

Dinsdag 17 maart Gastlessen Radboud Universiteit 4V/5V  

Dinsdag 17 maart Workshops MBO (Roc Ter Aa + Helicon)  

Donderdag 19 maart Klankbordgroep bijeenkomst met ouders (alle afdelingen) 

Vrijdag 20 maart Masterclass debatteren klas 3H, 3A, 3G 

Vrijdag 20 maart Game Night  

 
 
 

Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen 



 

Tijdens de kantelweek zullen we de lessen zoveel mogelijk doorgang laten vinden. Zoals middels de brief gisteren 
aangegeven zullen we de Diataaltoetsen (onderbouw), de onderzoeken burgerschapsvorming in 2M, de 
tevredenheidsonderzoeken (verdeeld over alle afdelingen) en loopbaanreflectiegesprekken op 3M/4M gewoon 
inplannen en door laten gaan.  
 
In de week van 23 maart en de activiteitenweek staan ook veel activiteiten gepland. Geannuleerd zijn: 

Activiteitenweek 
Woensdag 25 maart  Uitwisseling Moers 3M/4M voor leerlingen IBC (bezoek leerlingen uit Duitsland) 

Donderdag 26 maart Profieldag EM + NG/NT voor 4 havo/5 vwo 

Donderdag 26 maart Uitwisseling Duisburg voor 4V (bezoek leerlingen uit Duitsland) 

Vrijdag 27 maart Try-out Radboud Universiteit 4V 

30 maart t/m 3 april Uitwisseling Italië / Uitwisseling Brest / Filmstadreizen Nice + Berlijn 

Maandag 30 maart Excursie naar Technopolis 2M 

31 maart, 2 + 3 april Excursie Kamp Vught 3M / 3A 

31 maart t/m 3 april Excursie Den Bosch klas  

1 april Bezoek Tweede Kamer 4M 

2 april Excursie Xanten 1G/1X 

2 april Excursies Keulen/Lille 2M 

3 april Efteling voor examenklassen 

 
De selectiedag voor Radically Mine 4M, de voorlichtingen gevaarlijke liefde voor 2H/A/G, het praktijkexamen 
handvaardigheid/tekenen voor 4M, de profieloriëntatie voor 2M en de PTA-toets voor 5H Engels gaan vooralsnog 
gewoon door.  
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om bepaalde excursies/activiteiten te verplaatsen, zoals de 
buitenlandse reizen voor de bovenbouw en het uitstapje naar de Efteling voor de examenklassen. Of de 
bedrijfsbezoeken voor 3M in de activiteitenweek doorgang kunnen vinden, zal later duidelijk worden.  
De komende dagen zullen we nader onderzoeken welke financiële consequenties dit heeft en kijken welke 
bedragen aan u moeten worden gestorneerd.  
 
Het is vervelend zoveel activiteiten, projecten en excursies te moeten annuleren. Anderzijds zien we hiertoe geen 
andere mogelijkheden en vinden we de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers het allerbelangrijkste.  
Daarom rekenen we op uw begrip hieromtrent.  
 
Mocht  u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact op met iemand van de 
schoolleiding.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud van de Westerlo  
Directeur  


