
  

Heerenveen 25 maart 2020 
Betreft: Corona-update 25 maart 
 
 
Aan de leerlingen en hun ouders van de Compagnie 
 
Ik hoop en wens dat jullie allemaal gezond zijn en blijven.  
Het corona-virus heeft heel wat gevolgen voor ons allemaal. Het gaat nu in de eerste plaats om onze 
gezondheid. Wij zijn het eens met het besluit van de minister om de scholen te sluiten. Op school 
met zoveel mensen op hetzelfde moment, is de kans op besmetting veel te groot. De school is dicht, 
maar het onderwijs gaat door.  
 

Dat het schoolgebouw dicht is, wil niet zeggen dat jullie vakantie hebben. Wie niet beslist op het 
werk moet zijn, kan thuiswerken. Dat geldt ook voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. De 
school organiseert daarom onderwijs op afstand. De docenten maken afspraken over wat je moet 
doen, wanneer dat af moet zijn en hoe je iets kunt inleveren.  
 

Soms geven docenten uitleg met een filmpje of aan een groepje met Teams of Facetime. Dat gebeurt 
ook op de Compagnie met Snappet en de studiewijzer. 
 

Het vraagt natuurlijk wel om aanpassingen van het aanbod. Zo kunnen de praktijkvakken niet 
doorgaan op de normale manier. De praktijkdocenten zoeken daarom naar de mogelijkheid om ook 
thuis aan hun vak te werken. 
 

Onderwijs op afstand is verplicht. Dat wil zeggen dat een leerling meedoet, zijn taken uitvoert of 
opdrachten maakt. Als een docent leerlingen uitnodigt voor een gesprek via internet, dan moet de 
leerling zich daaraan houden. Als je niet meedoet houden we dat ook bij. Je bent zelf 
verantwoordelijk dat je meedoet. Als dat niet lukt, dan moet je dat op tijd melden bij je mentor of 
coach. 
 

Wij vragen aan alle ouders om met ons ervoor te zorgen dat jullie kinderen aan het werk gaan en hun 
opdrachten maken. Dat betekent dus ook dat leerlingen tijdens onderwijstijd niet aan het werk 
kunnen gaan . Bijbaantjes onder onderwijstijd zijn verboden.  
 

Als er ontwikkelingen zijn, dan breng ik jullie op de hoogte. Volg het laatste nieuws ook op de 
website van OSG Sevenwolden. 
  

Tot slot wil ik benadrukken dat ik hartstikke trots ben op al die leerlingen die serieus en met veel 
inzet aan het werk zijn. Dus ook trots op de medewerkers die dit allemaal organiseren en uitvoeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter de Jong 
Directeur 
 


