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Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vandaag een korte nieuwsbrief. De organisatie van onze school in coronatijd blijft veel 

aandacht van ons vragen. Het is fijn om van veel ouder(s)/verzorger(s) te lezen dat het naar 

omstandigheden goed gaat. Natuurlijk komen er ook vragen binnen, goed dat u ons dan ook 

weet te vinden.  

Helaas hebben wij deze week weer een aantal brieven moeten sturen in verband met 

coronabesmettingen bij ons op school. In heel Deventer lopen de getallen weer op en dit 

zien wij ook terug. Wij hopen dat het bij deze getallen blijft. Zeker onze 

eindexamenkandidaten hebben alle les die ze kunnen krijgen nog nodig om straks het 

examen te gaan doen. Een spannende periode die wij tegemoet gaan. 

Volgende week vrijdag (2 april), goede vrijdag, zijn alle leerlingen vrij. Wij gebruiken deze 

dag om met onze docenten in gesprek te gaan over onderwijskwaliteit en concepten. De 

leerlingen van de onderbouw zijn ook de dinsdag (6 april) na de pasen vrij. 

Omdat u volgende week geen nieuwsbrief van ons ontvangt wensen wij u bij deze fijne 

paasdagen toe.  

Maaike Morsink 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Coronacijfers 

Wij informeren u 1 keer in de 2 weken over de Corona besmettingen, quarantaines en ziekte 

bij onze leerlingen en collega’s. Dit doen wij in overleg met de GGD. Het advies van de GGD 

is dat leerlingen uit het VO onderling altijd tot de ‘overige contacten’ worden gerekend en dus 

gewoon naar school mogen. Wel blijven wij u vragen om waakzaam te zijn op klachten. Bij 

klachten blijft het advies: laat uw kind thuis en laat uw kind testen.  

De cijfers zijn niet altijd compleet. Dit heeft te maken 

met de geldende AVG wet. U als ouder(s)/verzorger(s) 

hoeft niet aan te geven of uw kind Corona of Corona-

gerelateerde klachten heeft.  

Momenteel hebben wij geen medewerkers die besmet 

zijn met Corona. We hebben 2 medewerkers in 

quarantaine thuis en 2 medewerkers met Corona gerelateerde klachten zitten thuis en 

wachten op de test of de testuitslag.  

Op dit moment zijn er 6 leerlingen bij ons bekend die Corona hebben. 26 leerlingen zitten in 

quarantaine. Daarnaast zijn er 51 leerlingen ziek. Dit kunnen ook andere klachten zijn dan 

Corona gerelateerde klachten. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief neemt u dan contact op met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

 


