
Beste leerlingen, 
 
Zoals jullie wellicht al via de media hebben gehoord, heeft de minister van Onderwijs 
deze middag (zondag 15 maart) bekend gemaakt dat vanaf morgen, maandag 16 
maart, alle scholen dicht gaan. Deze sluiting duurt in ieder geval tot en met maandag 
6 april. Met deze brief willen wij jullie informeren wat dit betekent voor jullie. 
 
Voor wie blijft de school open? 
Leerlingen van ouders met een vitaal beroep (zie de lijst hier) kunnen vanaf morgen 
gewoon naar school komen. Wij organiseren voor deze leerlingen opvang. Let op: de 
kantine is dicht, dus jullie moeten zelf zorgen voor eten en drinken. 
Wanneer je naar school komt omdat jouw ouder(s)/verzorger(s) werkzaam zijn in een 
vitaal beroep, dan willen wij dit graag weten. Wij vragen dan of jouw ouder(s)/ 
verzorger(s) een mail willen sturen naar de afdelingsleider van jouw leerjaar: 
Leerjaar 1 en 2 naar Esther Lucassen: e.lucassen@montessoriarnhem.nl 
Leerjaar 3 en 4 mavo: Edit Djini: e.djini@montessoriarnhem.nl 
Leerjaar 3,4,5 havo: Suzanne de Kleyn: s.dekleyn@montessoriarnhem.nl 
 
Alleen voor leerlingen die naar school gaan komen, zoals hierboven staat 
beschreven: 
Je wordt dan maandag en dinsdag verwacht op school om 8.30 tot 12.15 uur 
Leerlingen uit klas 1a en 1b in lokaal 0.3 
Leerlingen uit klas 1c en 1d in lokaal 0.1 
Leerlingen uit klas 1e en 1f in lokaal IC2 
Leerlingen uit klas 1g en 2a in lokaal IC3 
Leerlingen uit klas 2b, 2c en 2d in lokaal MM2 
Leerlingen uit klas 2e, 2f en 2g in lokaal MM3 
Leerlingen uit overige klassen 0.2 
 
Zorgen jullie dat jullie je les- en werkboeken meenemen, net als je eigen device (voor 
jaar 2 leerlingen ook indien mogelijk).  
 
En de overige leerlingen? 
Alle overige leerlingen vragen wij om morgen thuis te blijven. Jullie krijgen in ieder 
geval morgen geen les. Wij laten op zo kort mogelijke termijn weten hoe wij ons 
onderwijs in de komende weken vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld online of op 
afstandsonderwijs zijn. Onze inzet is om het onderwijs ook in de komende weken 
zoveel mogelijk te laten doorgaan. 
 
Dinsdag is de school geopend volgens een rooster per klas om eventueel spullen uit 
de kluis te halen, zoals boeken. Zie rooster (volgende bladzijde). 
 
Morgen kunnen jullie natuurlijk thuis werken aan je eigen huiswerk en opdrachten 
zoals staat aangegeven in de planners op It’s Learning. Wij hopen dat jullie dit gaan 
doen om zo dicht mogelijk bij de planning van de leerstof te kunnen blijven. 
 
Prioriteit aan examenleerlingen 
De minister heeft benadrukt dat scholen prioriteit moeten geven aan 
examenleerlingen. Wij staan volledig achter deze richtlijn. De minister heeft 
aangegeven dat wij hier nog nadere informatie over krijgen. Zodra wij meer 
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duidelijkheid hebben over de voortzetting van de examenvoorbereidingen informeren 
wij jullie hierover. 
 
Tot slot 
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn. In de komende dagen verwachten we meer 
duidelijkheid. Zodra we meer informatie hebben, laten wij dit jullie weten.  
 
Namens het hele schoolteam van  
Montessori College Arnhem 
 
 

Rooster    

Dinsdag 17 maart kluisjes leeghalen (boeken ophalen) 

       

1A 8.30-9.00  3B 11.00-11.30 

1B 8.30-9.00  3C 11.00-11.30 

1C 8.30-9.00  3D 11.00-11.30 

1D 9.00-9.30  3E 11.30-12.00 

1E 9.00-9.30   3F 11.30-12.00 

1F 9.00-9.30  3G 11.30-12.00 

1G 9.30-10.00  4A 12.00-12.30 

2A 9.30-10.00  4B 12.00-12.30 

2B 9.30-10.00 
 

4C 12.00-12.30 

2C 10.00-10.30  4D 12.30-13.00 

2D 10.00-10.30  4E 12.30-13.00 

2E 10.00-10.30  4F 12.30-13.00 

2F 10.30-11.00  4G 12.30-13.00 

2G 10.30-11.00  5A 13.00-13.30 

3A 10.30-11.00   5B 13.00-13.30 

 
  

5C 13.00-13.30 

  

 5D 13.00-13.30 

     



 
 
 
 
 

      

 


