
Voorburg, 15 maart 2020 
Betreft:  aanvullende informatie vanuit Veurs Voorburg 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Aansluitend op de brief van de heer Lamers wil ik u nader informeren over hoe wij op Veurs 
Voorburg invulling geven aan het programma voor maandag 16- en dinsdag 17 maart.  
 

● Vanaf 16 maart worden er geen reguliere lessen meer gegeven. Dit houdt ook in dat 
alle individuele afspraken met ouders of externen (zoals coaches) niet door gaan. 
Contacten met school vinden uitsluitend plaats via mail en telefoon. 
 

● Voor het ophalen van schoolspullen is een ophaalschema gemaakt. Dit kunnen de 
leerlingen doen op dinsdag 17 maart. De planning hiervoor kunt u terugvinden in 
magister. Klassen worden opgevangen door hun mentor. Zij krijgen instructie over 
onderwijs op afstand waarna zij de spullen uit hun kluisje kunnen meenemen.  
 

● Wij maken morgen en overmorgen een werkplanning voor de leerlingen. In Magister 
zal vanaf aanstaande woensdag per lesuur staan waaraan leerlingen op dat moment 
thuis moeten werken. Uiterlijk dinsdagmiddag hebben wij dit gerealiseerd.  
 

● Wij bekijken hoe we daarnaast (digitale) contactmomenten kunnen organiseren. 
Momenten waarop wij uitleg kunnen geven over de geplande leerstof. In de komende 
dagen krijgt u hierover meer informatie.  

 
● Hoe wij de voorbereiding op het examen kunnen organiseren bespreek ik dinsdag 

met de vakdocenten. U krijgt hierover uiterlijk woensdag nadere informatie. Voor de 
examenkandidaten geldt op dit moment dat zij, net als de andere leerlingen, moeten 
werken aan de stof die staat omschreven in Magister.  

 
Wij vragen uw betrokkenheid en inzet wat betreft het erop toezien dat schoolwerk ook wordt 
gemaakt om achterstanden te minimaliseren.  
 
Dit zijn bijzondere tijden waarin de richtlijnen telkens worden aangepast. Indien nodig zullen 
wij daarom ook aanpassingen doorvoeren. Ik vraag uw begrip hiervoor en zal u in ieder 
geval zo goed mogelijk blijven informeren over de ontwikkelingen op onze school. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Remco Hulsbergen 
Korneel van den Bulck 
Directie Veurs Voorburg 
 
 


