
 
 
 
Bericht aan ouders/verzorgers en leerlingen (klas 1-3) 
Datum: 25 maart 2020  
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen klas 1-3, 
 
Dinsdag 24 maart 2020 is door de Minister van Onderwijs de beslissing medegedeeld dat het centrale 
eindexamen dit jaar komt te vervallen. Deze beslissing heeft grote impact op de organisatie en afronding 
van het schoolexamen op onze school. Maar vooral voor de leerlingen in de eindexamenklassen 
betekent dit besluit nogal wat. Deze leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn gisteren op de hoogte 
gesteld. 
 
Naast dit besluit heeft CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs, waar Melanchthon 
Wilgenplaslaan deel van uitmaakt) nog een aantal besluiten genomen, waar wij jullie over willen 
informeren.  

 Tot en met de meivakantie zijn alle CVO-scholen voor alle leerlingen gesloten.  
Deze periode is dus in ieder geval verlengd tot en met dinsdag 5 mei 2020.  

 Tot de meivakantie wordt er op afstand onderwijs geboden.  

 De opvang van leerlingen waarvan een ouder een vitaal beroep heeft blijft gelden. 

 De meivakantie staat gepland van donderdag 23 april 2020 tot en met dinsdag 5 mei 2020. 

 In de meivakantie wordt er geen onderwijs op afstand aangeboden. Onze leerlingen en onze 
medewerkers hebben deze vakantie, nu misschien meer dan ooit, hard nodig om even bij te komen. 
Iedereen is dan dus vrij.  

 Leerlingen komen op z’n vroegst woensdag 6 mei 2020 weer naar school. Hierover neemt CVO 
later, uiterlijk vlak voor de meivakantie, een beslissing op basis van de actuele situatie en de 
adviezen van het RIVM op dat moment.  

 
Ik spreek namens het personeel van Melanchthon Wilgenplaslaan als ik zeg dat we de leerlingen 
missen. Iedereen heeft ooit bewust gekozen om het onderwijs in te gaan om iets voor onze prachtige 
doelgroep te kunnen betekenen. Daarin missen wij nu enorm het persoonlijke contact.  
 
Voor de ouders/verzorgen en leerlingen van klas 3 nog even de speciale boodschap dat wij nog geen 
duidelijkheid kunnen geven hoe er om wordt gegaan met het CSPE voor deze groep. Wanneer dit wel 
duidelijk is, zullen wij dit direct aan u en jullie doorgeven. 
 
We zitten met z’n allen in een uitzonderlijke situatie. We snappen goed dat dit vragen, twijfels en 
mogelijke zorgen oproept. Wij proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden en duidelijkheid 
te geven. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de mentor.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
V. Wolsheimer 
adjunct-directeur  


