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Nieuwsbrief IV j

Aan alle leerlingen, hun ouders/verzorgers en personeelsleden.
Gorinchem, 1 april 2020
Geachte ouders/verzorgers en collega’s, beste leerlingen,
Het kabinet heeft gisteravond bekendgemaakt dat de scholen in elk geval tot en met
de meivakantie gesloten blijven. Dat betekent voor de leerlingen van de OVO basis- en
middelbare scholen dat we op dezelfde manier doorgaan. Helaas niet fysiek in de klas, maar
wel zo goed als mogelijk thuis aan de slag met de opdrachten van school en de lessen online.
Uitzonderingen
Voor een aantal leerlingen is een uitzondering gemaakt, zij mogen wel naar school komen.
Het gaat om kinderen van ouders/verzorgers met vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare
gezinnen. U kunt uw zoon of dochter hiervoor aanmelden via
opvangleerlingen@camphusianum.nl .
Daarnaast gaan ook schoolexamens van klas 6 op school door.
Schoolexamens
De overheid besloot eerder al dat de schoolexamens doorgaan, maar de centrale examens
niet. De middelbare scholen van OVO starten vanaf ma 6 april de schoolexamens weer op.
De afgelopen periode is gebruikt om de roosters en ruimtes zo in te delen dat dit veilig kan.
De nieuwe roosters voor de schoolexamens zijn inmiddels bij examinandi (inclusief de
versnellers) en docenten bekend en zijn geplaatst op de website. Vandaag volgt nadere
berichtgeving voor de leerlingen van klas 6 in een aparte brief.
Reparaties klas 1 t/m 4
De geplande reparaties op 6, 7 en 8 april gaan niet door. Nieuwe data zullen zo snel mogelijk
worden vastgesteld en bekendgemaakt.
Inhalen/herkansing dossiertoetsen klas 5
Zoals eerder gecommuniceerd zullen de herkansings-/inhaaldagen klas 5 niet eerder
plaatsvinden dan eind mei.
Excursie aardrijkskunde klas 5
De excursie aardrijkskunde (onderdeel van het PTA) wordt verplaatst van 9 april naar 11
juni. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen vandaag een brief van de vakdocent.

Contact met de mentor of de vakdocent
De meeste mentoren en docenten hebben in de afgelopen weken contact gehad met hun
leerlingen. Indien overleg met de mentor of vakdocent gewenst is, neemt u dan gerust
contact op met hem of haar.
Jeugdgezondheidszorg
In een bijgaande brief informeert Jong JGZ u/jullie over hun bereikbaarheid in deze tijd van
het coronavirus.
Complimenten
In aansluiting op de woorden van de minister-president geven wij een groot compliment aan
leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden voor jullie organiserend vermogen en
flexibiliteit in de afgelopen weken. Ons doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld,
maar alleen op deze manier krijgen we het coronavirus onder controle. En speciaal voor de
zesdeklassers: veel succes met de schoolexamens!
Met een hartelijke groet vanuit de directie,
Monique van Amersfoort, Martine van Duffelen, Bob van Haren en Hans Ruitenbeek

