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Beste ouders en/of verzorgers van onze leerlingen, 

 

 

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het 

Coronavirus. Scholen sluiten tot en met maandag 6 april. Yulius Onderwijs volgt de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM.  

 

Sluiting van scholen 

Al onze basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs sluiten van maandag 16 

maart tot en met maandag 6 april.  

 
De overheid geeft naast de algemene opdracht tot sluiting ook een aantal aanwijzingen 

aan scholen om onderwijs en toetsen/examens zo goed mogelijk op een andere manier te 

organiseren en door te laten gaan. Binnen Yulius Onderwijs gebruiken we de komende 

dagen om hiervoor een plan te maken. We zullen u zo snel mogelijk informeren over onze 

aanpak.  

 

Opvang van leerlingen tot en met 14 jaar van ouders in vitale beroepsgroepen 

Voor leerlingen van wie ouders in vitale beroepsgroepen werken, gaan we opvang regelen, 

zodat zij kunnen blijven doen wat nodig is om alle Nederlanders te blijven helpen. Dat 

geldt voor: 

 leerlingen van wie beide ouders in vitale beroepsgroepen werken; 

en voor 

 leerlingen uit eenoudergezinnen van wie de ouder in een vitale beroepsgroep werkt. 

 

Deze groepen leerlingen worden morgen zo nodig opgevangen op hun eigen school. 

Overigens geldt voor deze leerlingen dat ze geen gezondheidsklachten mogen hebben die 

kunnen wijzen op het Coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten, niezen of koorts. 

 
Examens 

Ter geruststelling voor ouders van examenleerlingen. Er is nu nog voldoende tijd en 

gelegenheid om toetsen/examens de komende weken op een andere manier te 
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organiseren. De overheid heeft onlangs al aangekondigd termijnen zo nodig wat te 

versoepelen. We verwachten in de loop van deze week nieuwe informatie van het 

ministerie te krijgen. Voor de laatste informatie van het Ministerie van OCW, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-het-onderwijs. 

 

Vragen 

Yulius Onderwijs volgt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Voor algemene vragen 

over het Coronavirus kunt u op de site van het RIVM terecht, www.rivm.nl. Zij hebben ook 

een publieksnummer ingesteld zodat mensen hun vragen telefonisch kunnen stellen: 0800 

1351.  

 

Op de websites van onze scholen (www.yulius.nl/onderwijs) kunt u meer informatie 

vinden. Daar staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden. 

 

Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij de school van uw zoon/dochter. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dominique de Vet en Marieke de Kreek-Haven 

Directie Yulius Onderwijs 
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