
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Sleeuwijk, 15 maart 2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
 
Aan het einde van de middag kwam het bericht van de landelijke overheid dat alle scholen t/m 6 april 2020 
gesloten worden.  
Dat geldt uiteraard ook voor het Altena College.  
Daarom zullen t/m 6 april alle lessen en toetsen op school vervallen.  
Hoogstwaarschijnlijk zal dat ook gelden voor alle tentamens voor het Schoolexamen. In ieder geval 
vervallen de geplande tentamens in de week van 16 maart. 
De school is, conform de vraag van de overheid, wel open voor leerlingen waarvan de ouders in essentiële 
beroepen werken en die niet alleen thuis kunnen blijven. Het Clockhuys is beschikbaar als plaats waar deze 
leerlingen zelfstandig kunnen werken aan schoolwerk.  
 
Maandagmorgen 16 maart komt de schoolleiding bijeen om zich te beraden over de gevolgen hiervan.  
We zullen daarbij onder andere bekijken wat de mogelijkheden zijn voor onderwijs via de digitale kanalen.  
 
In de eerste plaats zullen we ons buigen over de consequenties voor de examenleerlingen.  
Vanaf 30 maart stond bijvoorbeeld de afsluitende toetsweek in het kader van het Schoolexamen gepland. 
Daar zal, naar het zich thans laat aanzien, een andere oplossing voor gevonden moeten worden, alsmede 
voor de tentamens die tot 30 maart gepland stonden.  
Op dit moment kunnen wij daar nog geen uitsluitsel over geven, maar we hopen dat spoedig wel te kunnen 
doen. We wachten in dit kader ook de adviezen en richtlijnen van de overheid en de VO-raad af.  
Voorshands is ons advies aan de examenleerlingen om de komende tijd niet als een soort vakantie te zien, 
maar als tijd voor zelfstudie. Laat het in het kader van de voorbereiding op het examen dus geen verloren 
tijd worden. Examenleerlingen die studiemateriaal in hun kluisje hebben liggen, mogen dat maandag 16 
maart wel komen ophalen.  
 
Komende maandag, dinsdag of woensdag hopen we u nadere informatie te kunnen geven.  
 
Wij wensen u allen sterkte toe in deze bijzondere dagen en we bidden om Gods nabijheid voor iedereen die 
zwaar getroffen wordt door deze crisis.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector.  
 
 
 


