Leiden, 15 maart 2020

Geachte ouder/verzorger en leerling,
Hierbij informeren wij u/jullie dat het Bonaventuracollege dichtgaat van 16 maart tot en met 6 april.
Met dit besluit geven we gehoor aan de oproep van het kabinet van vandaag. Deze sluiting van
scholen behelst nadrukkelijk geen vakantie. We gaan ons inspannen om het leren zoveel mogelijk te
laten doorgaan, zij het op een andere dan de gebruikelijke manier. We verwachten van onze
leerlingen daar dan ook de maximale medewerking bij.
Deze situatie stelt ons allen voor grote uitdagingen. We gaan ons uiterste best doen om de komende
periode goed door te komen. Dat zal niet in alle situaties altijd voor de volle honderd procent lukken.
We hopen op uw/jullie begrip daarbij.
De komende dagen gebruiken we om te onderzoeken op welke wijze we het onderwijs voor de
examenklassen en overige klassen kunnen laten doorgaan. We berichten u hier zo snel mogelijk over.
De komende dagen buigen wij ons ook over de vraag hoe de schoolexamens en toetsen doorgang
kunnen vinden. We verwachten van alle leerlingen dat zij zich blijven voorbereiden. Zodra wij meer
weten, ontvangt u hierover bericht.
De overheid heeft gesproken over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Gezien de
leeftijd van de leerlingen in het voortgezet onderwijs nemen we aan dat uw kind niet op school hoeft
te worden opgevangen.
Indien een leerling nog belangrijke spullen wil ophalen op school, kan hij dat doen op maandag 16
maart tussen 11.00 en 12.00 uur. Voorwaarde is dat de leerling geen ziekteverschijnselen heeft.
Alleen het hek aan de Kernstraat is geopend.
Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor urgente zaken kunt u contact
opnemen met de school, per mail: burggravenlaan@bonaventuracollege.nl. Via de website van SCOL
https://www.scoleiden.nl/ komt u snel bij de actuele informatie over het coronavirus.

Met vriendelijke groet,

Frits Hoekstra
Harry van Alphen
College van bestuur

