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Aan de ouders/verzorgers en 
de leerlingen van het Tabor College  
 
 
 
Hoorn, 15 maart 2020 
Kenmerk: 2020/HN/CVB/153 
Betreft: coronamaatregelen 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
 
Vandaag heeft de regering besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 de scholen voor alle 
leerlingen gesloten zijn tot 6 april. Dit is een ingrijpend besluit voor iedereen. 
 
Voor al onze leerlingen geldt dat er geen lessen op de school gegeven worden. Wel zullen we in de 
komende dagen proberen, waar mogelijk, via digitale wijze, zoveel mogelijk het onderwijs door te laten 
gaan. Natuurlijk wel in aangepaste vorm en zeker niet dekkend of volledig, maar wel zo goed als het 
kan. We gaan dit doen met behulp van het digitale programma Google Meet. Elke leerling heeft dit 
programma ondertussen op de iPad. Maar ook via andere digitale manieren kunnen delen van het 
onderwijs verzorgd worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatie via de Tabormail van de leerling. 
 
Via de school zal u/jij bericht krijgen over de onderdelen van het onderwijs die we door proberen te 
laten gaan en van de precieze wijze waarop we dat vorm zullen geven. Docenten moeten natuurlijk 
ook organiseren hoe dat moet. 
 
We realiseren ons zeer dat er heel veel vragen te stellen zijn. Wij hopen dat iedereen begrijpt dat deze 
situatie voor ons ook geheel nieuw is en dat ook wij niet alle antwoorden weten. Dat betekent ook dat 
wij telkens zullen berichten op het moment dat er iets te melden is. Dat gaat via de gebruikelijke 
kanalen.  
 
Speciale aandacht hebben we voor de examenkandidaten. De regering heeft gemeld in de komende 
dagen aan te geven hoe er omgegaan moet worden met schoolexamens en het centraal examen. Wij 
hebben daar op dit moment ook geen informatie over, maar zullen ervoor zorgen dat alle kandidaten 
en hun ouders/verzorgers bericht krijgen zodra wij iets kunnen melden. 
 
Ook is er speciale aandacht voor ouders die in de zogenaamde ‘vitale beroepen’ werken (denk aan 
zorg, politie, brandweer. Op het internet is een limitatieve lijst beschikbaar met vitale beroepen). Indien 
uw kind op school gedurende de dag opgevangen moet worden, dan vernemen we dat graag. U kunt 
hiervoor contact opnemen met de locatie. 
 
Ik wens iedereen veel gezondheid toe en sterkte in de komende tijd, waarin ook in het schoolwerk 
veel van iedereen gevraagd wordt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
H.A. Nijdeken 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 


