Aan de ouders/verzorgers van
Leerlingen van Arkelstein
Deventer, 16 maart 2020

Geachte ouders, verzorgers,
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit komt de brief van gisteren te vervallen.
Hieronder treft u aan wat de school op slot voor Arkelstein leerlingen gaat betekenen.
Wij maken ons grote zorgen. Over elkaars gezondheid, die van onze leerlingen, en natuurlijk
in het algemeen over wat ons te wachten staat. We horen en voelen dat dezelfde zorgen er
óók zijn bij u, en bij onze medewerkers.
De school wordt de komende weken gesloten voor regulier onderwijs.
Vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 geven wij geen lessen volgens
het lesrooster.
Ook de lessen bij het ROC en de stage komt te vervallen. De stagedocent zal contact
opnemen met het stagebedrijf en de leerling.
De leerlingen zijn tot nader bericht vrijgesteld van lessen.
Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende tijd of en hoe we onderwijs kunnen
verzorgen; met name voor leerlingen die binnenkort een examen hebben.
De scholen van Stichting Carmelcollege richten hun onderwijsprogrammering en -organisatie
primair in naar twee prioriteiten, te weten:
1. de voorbereiding op de examens voor de leerlingen; Bij ons zijn dat de Branche
Gerichte Cursussen (BGC)
a. Als docenten lesmateriaal hebben dat thuis gemaakt kan worden dan mailen
zij dit, of sturen dit per post.
b. Waar mogelijk verplaatsen wij examen naar andere week en plannen wij voor
het examen extra examentraining.
2. het verzorgen van opvang voor leerlingen van ouders voor wie dat echt nodig is
(Neem hierover contact op met de mentor)
Alle maatregelen die genomen zijn, vooral wat betreft ziektemelding bij verkoudheid, of
keelpijn, of benauwdheid, of koorts, blijven onverkort van kracht.
Houdt onze website goed in de gaten.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen

Info.arkelstein@ettyhillesumlyceum.nl
We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen
bereikbaar blijven.
G.H. Pennings
Directeur Arkelstein

