Aan de leerlingen van de examenklassen

Datum

Betreft

16 maart 2020

Nieuws omtrent COVID-19, Coronavirus

Beste examenleerlingen,
Gisteren heeft het kabinet besloten dat alle scholen in Nederland in ieder geval de komende 3 weken
dicht gaan in verband met het COVID-19 virus, Coronavirus. Esprit Scholen (en dus Marcanti
College) heeft hier begrip voor, omdat wij jullie gezondheid en die van de mensen om jullie heen
heel belangrijk vinden.
Vandaag heeft het team van het Marcanti College nagedacht over hoe wij jullie onderwijs gaan
bieden op afstand. Want hoe leuk het ook lijkt even geen school, we willen wel dat jullie blijven leren.
Zeker met het oog op jullie eindexamen!
Momenteel kunnen wij jullie helaas nog niet vertellen hoe de SE-week en het eindexamen eruit
komen te zien. Dit probleem geldt voor alle scholen en daarom wachten wij op bericht van de
overheid. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij dit met jullie delen.
Vanaf dinsdag 17 maart vangen wij van 8.30 – 16.15 leerlingen, op school, op van wie beide ouders
in cruciale beroepen werken. Omdat lesgeven op afstand anders gaat dan tijdens de normale
schoolweken hebben wij even de ruimte nodig om na te denken. We hopen dat jullie dit begrijpen.
Dinsdag 17 maart kunnen jullie, volgens rooster, je spullen uit je kluisje ophalen. Het rooster hiervoor
komt in Zermelo en op de website te staan. Let op: je ziet een geel blokje in Zermelo en alleen
op die tijd mag je de school in. Donderdag 19 maart start het aangepaste onderwijsprogramma.
Hierover worden jullie geïnformeerd via de mail en op de website Houd beide dus goed in de gaten.
Jullie weten zelf wat de inhoud is van de examenstof. Wij verwachten dat jullie hier zelf al mee aan
de slag gaan.
Heb je toch nog vragen dan kun je die stellen via emailadres: corona@marcanti.espritscholen.nl
Wij wensen alle leerlingen die ziek zijn of zieken om zich heen hebben en zich zorgen maken veel
sterkte toe.
Namens het team van het Marcanti College
Steven Tan, directeur
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