
	

	

De ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen  
van Tabor College Oscar Romero 
 
 
 
Hoorn, 15 maart 2020 
Betreft: Corona-maatregelen op Oscar Romero 
  
  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
Vandaag heeft de regering besloten dat alle scholen met ingang van maandag 16 maart 2020 
voor alle leerlingen gesloten zijn tot en met 6 april. Dit is een ingrijpend besluit voor iedereen. 
  
Voor al onze leerlingen geldt dat er geen lessen op school gegeven worden. Wel zullen we in 
de komende dagen via digitale wijze, zoveel mogelijk het onderwijs vormgeven. Natuurlijk wel 
in aangepaste vorm en zeker niet dekkend of volledig, maar wel zo goed als het kan. 
Leerlingen met ouders met vitale beroepen zijn wel welkom op school.  
  
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.  
  
Natuurlijk hebben we speciale aandacht voor onze examenkandidaten. De regering heeft 
gemeld in de komende dagen aan te geven hoe er omgegaan moet worden met 
schoolexamens en het centraal examen.  
  
Dit alles betekent concreet dat: 

• alle leerlingen vanaf morgen, maandag 16 maart, niet meer op school worden 
verwacht voor lessen. Wel komen zij deze dag naar school om hun kluis leeg te halen, 
zodat zij alle schoolspullen thuis hebben. Zie hieronder het bijgevoegde rooster. 

• wij het onderwijs voor examenleerlingen als prioriteit beschouwen. De ouders en 
leerlingen van deze klassen worden hier uiterlijk dinsdag separaat over geïnformeerd. 

• wij het onderwijs voor alle leerlingen zo snel als mogelijk online en digitaal aanbieden. 
Hierover ontvangt iedereen op korte termijn nader bericht. 

  
We wensen iedereen veel gezondheid toe en sterkte in de komende tijd. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
H.A. Nijdeken      E. van Langen 
Voorzitter College van Bestuur Tabor College Rector Tabor College Oscar Romero 
 
 
 



	

	

 
 
Schema kluis leeg halen, maandag 16 maart 2020 
  
Tijd Klas Oscar Junior 
09.00 uur m2a, m2b, m2c                m1a, m1b 
09.20 uur m2d, h2a, h2b                 mh1a, mh1b, mh1c 
09.40 uur h2c, h2d, h2e                 h1a, v1a, v1b 
10.00 uur v2a, v2b                          

 

10.20 uur m3a, m3b, m3c 
 

10.40 uur m3d, h3a, h3b 
 

11.00 uur h3c, h3d 
 

11.20 uur v3a, v3b 
 

11.40 uur m4a, m4b, m4c 
 

12.00 uur m4d, m4e, h4a 
 

12.20 uur h4b, h4c, h4d 
 

12.40 uur h4e, v4a, v4b 
 

13.00 uur h5a, h5b, h5c 
 

13.20 uur h5d, h5e, v5a 
 

13.40 uur v5b, v6a, v6b 
 

  
  
 
 

 

	


