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Geachte heer/mevrouw, 
 
We zijn met elkaar terecht gekomen in een crisis van ongekende omvang. Het coronavirus heeft 
onze wereld ingrijpend veranderd. Wij realiseren ons dat dit virus en de genomen maatregelen 
grote invloed hebben op uw gezin en uw thuissituatie. We horen ook van gezinnen die geconfronteerd 

worden met ziekte, bij henzelf of bij familieleden. We wensen hen heel veel sterkte en vooral een 

spoedig herstel toe. Middels dit schrijven willen wij u hartelijk bedanken voor uw begrip en 
medewerking in deze onzekere periode. We willen hierbij graag onze uitdrukkelijke waardering 
uitspreken want u heeft namelijk gehoor gegeven aan de oproep om uw kinderen thuis te houden, 
zodat onze collega’s hun aandacht kunnen richten op afstandsonderwijs en noodopvang.  
 
Inmiddels zijn de scholen al geruime tijd dicht en zoeken we met elkaar naar wegen om onderwijs 
met andere middelen doorgang te laten vinden. Het is hartverwarmend om te zien met hoeveel 
inzet en energie iedereen daarmee bezig is. Op de scholen wordt veelvuldig gewerkt met online 
lessen en digitale opdrachten. Dit laatste geldt zowel voor de basisscholen als de scholen voor 
voortgezet onderwijs.  
 
Ook voor de komende periode doen we wederom een beroep op uw medewerking, begrip en 
flexibiliteit. Er zal veel van u, de leerlingen en onze collega’s gevraagd worden. Wij zullen ons 
samen inspannen om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen.  
 
We weten geen van allen hoe lang deze situatie nog zal duren en welke ontwikkelingen ons nog te 
wachten staan. Wij hopen dat er na 6 april geen bijzondere maatregelen meer nodig zijn, maar 
houden er uitdrukkelijk rekening mee dat de periode van schoolsluiting wordt verlengd. Na dinsdag 
31 maart hopen wij u nader te kunnen informeren via onze websites. Wij wensen u veel sterkte toe 
in de komende periode. 
 
Met hartelijke groeten, 
 
College van Bestuur SCOPE scholengroep 

  
Piet Jansen,    Bert van Leeuwen, 
voorzitter    lid 
 

TOT DE SCOPE SCHOLENGROEP,  
DE STICHTING VOOR CHRISTELIJK 

ONDERWIJS ALPHEN AAN DEN RIJN  
EN OMSTREKEN, BEHOREN TWAALF 

BASISSCHOLEN, EEN SCHOOL VOOR 

ZEER MOEILIJK LERENDEN, EEN 

SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 

VOORTGEZET ONDERWIJS MET VIER 

VESTIGINGEN EN EEN SCHOOL VOOR 

PRAKTIJKONDERWIJS. 

 
 
 

 


