Hengelo, 15 maart 2020

Aan alle ouders en verzorgers
van leerlingen van Stichting Attendiz

Betreft: Sluiting scholen van Attendiz

Geachte ouder/verzorger,
De regering heeft vandaag besloten om alle scholen in Nederland te sluiten van maandag 16 maart
t/m maandag 6 april. Dat geldt ook voor de scholen van Attendiz. Deze landelijke maatregel betekent
dat uw dochter/zoon vanaf morgen niet meer naar school kan. Wij spannen ons maximaal in om de
gevolgen ervan, binnen de mogelijkheden die we als Attendiz hebben, zoveel als mogelijk te
beperken. Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor de situatie. Met elkaar moeten we proberen de
komende periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij staat de gezondheid van ons allen
voorop. Ik vraag uw aandacht voor de volgende punten:
Opvang van leerlingen
Het besluit van de regering heeft als consequentie dat u in beginsel zelf de opvang voor uw
dochter/zoon moet regelen. Voor ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep (zie lijst
RIVM) zullen wij, in lijn met de maatregelen van de regering, voorzien in opvangmogelijkheden. Ook
in andere situaties, waarbij opvang grote problemen veroorzaakt, willen wij graag met u bekijken of
en in hoeverre opvang op één van onze scholen mogelijk is. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u
hierover contact opnemen de schoolleiding.
Continuïteit van onderwijs
Ook al zijn onze scholen dicht, Attendiz streeft in deze periode naar zoveel mogelijk continuïteit van
het onderwijs aan uw dochter of zoon. Dit geldt uiteraard voor leerlingen die dit jaar
eindexamen/eindcito doen, maar we willen het onderwijs voor de andere leerlingen ook graag zoveel
waar mogelijk continueren. Dat betekent dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt en we
zoveel mogelijk overgaan tot (met name digitaal) afstandsonderwijs. Afgelopen week zijn
schoolleiding en teams al begonnen om zich hierop voor te bereiden maar het vraagt nog wel tijd
voor goede afstemming en inrichting. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u hierover bericht via
de schoolleiding.
Voor eindexamenleerlingen worden specifieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw
dochter/zoon gewoon zijn examen kan doen. Daar zetten wij op in. Hierover wordt u zo spoedig
mogelijk geïnformeerd.

Zodra er nieuwe maatregelen worden getroffen informeren wij u hierover uiteraard zo snel mogelijk.
We hopen dat met deze maatregelen het gezondheidsgevaar wordt ingedamd en we zo snel mogelijk
tot een normale situatie komen zodat we uw dochter of zoon gewoon weer op school kunnen
begroeten.
Met vriendelijke groet

Paul Overakker
Bestuurder

