Leiden, 15 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Hierbij informeren wij u dat het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum dichtgaan van 16 maart tot en met 6 april. Met dit
besluit geven we gehoor aan de oproep van het kabinet van vandaag.
De schoolexamens worden tot nader order uitgesteld. Zodra wij meer weten, ontvangt u hierover bericht.
We onderzoeken of en op welke wijze wij het onderwijs voor de examenklassen op school kunnen laten doorgaan. We wachten
daar ook de mededelingen van de overheid over af. We berichten u hier zo snel mogelijk over. Totdat we hier meer over weten
kunnen leerlingen met behulp van de studiewijzers van de verschillende vakken verder werken en leren. De studiewijzers vinden de
leerlingen op de vakpagina’s op de ELO.
Voor de examenklassen geldt dat zij deze week horen wat we gaan doen met de komende toetsweek en het eventuele onderwijs.
Morgen overlegt het onderwijsteam hoe de ELO kan worden ingezet om het onderwijs ook voor de andere leerlingen zoveel
mogelijk te laten doorgaan. In de loop van de komende dagen krijgt u hier van de school nader bericht over.
De overheid heeft ook gesproken over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Gezien de leeftijd van de leerlingen
in het voortgezet onderwijs nemen we aan dat uw kind niet op school hoeft te worden opgevangen. Mocht u een vitaal beroep
hebben en opvang voor uw kind nodig hebben, neemt u dan contact op met de school. Dat kan door een mail te sturen naar de
teamleider van uw kind, met vermelding van uw vitale beroep.
Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de school, per mail
of telefonisch. Via de website van SCOL https://www.scoleiden.nl/ komt u snel bij de actuele informatie over het coronavirus.
Met vriendelijke groet,
Frits Hoekstra
Harry van Alphen
College van bestuur

