
 
 
Aan leerlingen en ouders Molenhuispad 
 
Delft 16 maart 2020 
 
Geachte leerlingen en ouders, 
 
De scholen zijn gesloten. Hoe gaan we nu verder? Enerzijds is het een maatschappelijk belang dat we 
de persoonlijke contacten minimaliseren. Anderzijds is het onwenselijk dat we de leerlingen de 
komende weken doelloos thuis laten rondlopen. We willen hen dus zo goed mogelijk aan het werk 
houden. Dat betekent dat we waar mogelijk voor alle vakken opdrachten maken die thuis uitgevoerd 
kunnen worden en door de leraren vanaf afstand begeleid kunnen worden. 
 
Intern hebben we nu de volgende afspraken gemaakt: 

 Leraren gebruiken de maandag en de dinsdag om hun programma’s om te werken tot 

afstandsonderwijs. 

 Ze worden woensdag  gecommuniceerd. 

 Kluisjes worden woensdag leeg gemaakt door de leerlingen. 

In sommige gevallen maken we een onderscheid tussen de locaties Molenhuispad en Hof van Delft. Dit 
heeft onder meer te maken met de verschillen in grootte van de locaties, maar ook met een 
verschillende timing van toetsweken, wat van belang is voor het examen. 
 
Het zal nodig zijn dat leerlingen hun schoolspullen thuis hebben. We hebben schema’s opgesteld dat 
leerlingen hun spullen kunnen komen ophalen. De schema’s zijn strak, en we willen iedereen vragen 
zich daar dan ook aan te houden, (alweer) om de onderlinge contacten te minimaliseren. U vindt ze als 
bijlage. 
 

 O&O leerlingen hebben toegang nodig tot digitaal materiaal. Zij kunnen dat downloaden als ze 

hun kluis komen leegmaken. 

 Praktische examens gaan deze week nog niet door; het is denkbaar dat dit volgende week 

anders is. (Tekenen, informatica, O&O). Dit is onder meer afhankelijk van de maatregelen 

vanuit Den Haag en  het is afhankelijk van de striktheid van de adviezen over contacten. 

Hierover communiceren we tijdig. 

Verder zijn de huidige ontwikkelingen zo snel dat we alleen maar kunnen inspelen op eventuele 
nieuwe gebeurtenissen. 
 
Met vriendelijke groet, 
drs. S.(Simon) Belder, directeur 
 

- bijlage: rooster leeghalen kluisjes 
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