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Aangepast op 8 april 2020 

 

De meest gestelde vraag 

Updates 

 
V: Is er al een geval van Corona vastgesteld bij een leerling of docent op een 

van de scholen?  

A: Nee, op dit moment hebben wij nog geen bericht gekregen dat er bij een 

leerling of docent corona is vastgesteld. Door het gewijzigde beleid t.a.v. het 

afnemen van de tests, kunnen wij dit ook niet meer monitoren.  

 

 

Vragen over ziekte van uw kind  
Updates 

23-03-2020 

08-04-2020 

 

V: Mag mijn kind naar school?  

A: volg onderstaand schema:  

 
Voor de aanvraag van opvang kunt u deze mailadressen gebruiken: 

Limes Praktijkonderwijs directeur@limes-katwijk.nl 

Vakcollege Rijnmond  info@vakcollegerijnmond.nl  

Pieter Groen   info@pietergroen.nl  

 
Updates 

 
V: Mijn kind is ziek, moet ik deze nog ziekmelden?  

A: Ja, omdat wij leren op afstand aanbieden is het voor ons ook belangrijk om 

te weten of uw kind ziek is, anders wordt deze op afwezig gezet. Als uw kind 

ziek en niet in staat is om leren op afstand te volgen, dan kunt u dat laten 

weten door een mail te sturen naar:  

Limes Praktijkonderwijs directeur@limes-katwijk.nl 

Vakcollege Rijnmond  info@vakcollegerijnmond.nl  

Pieter Groen   info@pietergroen.nl  
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Updates 

 
V: Ik of mijn kind is contact geweest met iemand die besmet is. Wat moet ik 

doen?  

A: Wanneer u of uw kind in contact is geweest met iemand die besmet is en 

u/uw kind heeft ziekteverschijnselen, is het goed om dit te melden bij de 

huisarts of de GGD. Zij kunnen de situatie beoordelen en adviseren.  

 

 

 

Vragen over de lessen en het onderwijs  

Updates  

18-03-2020 

23-03-2020 

08-04-2020 

V: Hoe zit het nu met de examens?  

A: Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en 

praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele 

examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen de 

basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. 

 

Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te 

bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens 

volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor. 

 

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd 

om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op 

afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma 

van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen 

kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat 

kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere 

groepen. 

 

Hoe het er op Pieter Groen of Vakcollege Rijnmond uitziet, hoort u van de 

eigen schoolleiding.  

 

Op de site van het ministerie vindt u ook veel gestelde vragen en antwoorden:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens 
Updates 

 
V: Hoe zit het met dat leren op afstand?  

A: U en uw kind(eren) hebben hierover informatie ontvangen via de mail. Hier 

staan alle instructies in. Wij vragen u nadrukkelijk uw kind te motiveren om te 

doen wat door school van ze wordt gevraagd. 

 
Updates 

 
V: Is mijn kind nu verplicht om onderwijs te volgen?  

A: Ja, wij zijn verplicht om leren op afstand mogelijk te maken. Wij vragen u 

nadrukkelijk uw kind te motiveren om te doen wat door school van ze wordt 

gevraagd. 

 
Updates V: Mijn kind heeft spullen op school laten liggen, kan hij/zij deze nog ophalen?  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
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 A: Nee, uw kind is niet welkom op school. Onze docenten houden er rekening 

mee dat er leerlingen mogelijk spullen in hun lockers hebben laten liggen. 

Leerlingen moeten wel thuis kunnen beschikken over een device (laptop, Ipad, 

computer, etc.) met internet. Als dit niet kan, kan de leerling contact opnemen 

met de eigen mentor. 

 
Updates 

 
V: Er staan activiteiten (excursies, buitenlandreizen, sporttoernooien, 

projectdagen) gepland gaan deze nog door?  

A: De school is tot 28 april 2020 gesloten, dus ook alle activiteiten die vanuit 

school worden georganiseerd in deze periode zijn geannuleerd.   

 
Updates 

 
V: Wat gebeurt er als er docenten ziek zijn?  

A: Er wordt leren op afstand aangeboden door de scholen. Docenten staan in 

constant contact met elkaar en zullen elkaar opvangen daar waar nodig.  

 
Updates 

 
V: Mijn kind loopt stage, gaat dit nog door?  

A: De stages gaan in principe niet door. Mocht het zo zijn dat een stagebedrijf 

vraagt toch stage te lopen dan is het aan de ouder(s)/verzorger(s) om de 

leerling wel of niet naar stagebedrijf te laten gaan. Uiteraard hebben wij ook 

begrip voor dergelijke verzoeken van stagebedrijven. Onze stagebedrijven in 

bijvoorbeeld de zorg zullen de komende tijd alle ondersteuning nodig hebben. 

 

 

Andere vragen 
Updates 

18-03-2020 

08-04-2020 

 

V: Zijn/blijven de scholen van Stichting Andreas College open? 

A: De school is alleen open voor bepaalde medewerkers en leerlingen van 

ouders met vitale beroepen (zie bovenaan deze Q&A of u hieronder valt). 

Anderen zijn, in ieder geval, tot 6 mei 2020 niet welkom, dit geldt ook voor 

eindexamenkandidaten 

 
Updates 

 
V: Ik ben een externe en mijn kind krijgt zang/sport bij jullie op school, gaat dat 

wel door?  

A: Nee, wij hebben al onze huurders ook geïnformeerd dat de school gesloten 

is.  

 
Updates 

 
V: Ik heb een afspraak op een van jullie scholen, gaat deze door?  

A: Nee, deze afspraak gaat niet door.   

 
Updates 

18-03-2020 

23-03-2020 

 

V: Zijn jullie ook telefonisch bereikbaar? 

A: Wij zijn iedere ochtend van 8.00 tot 10.00 uur bereikbaar.   

 
Updates 

 
V: Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus die hier niet worden 

beantwoord?  

A: Mochten dit vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij u 

door naar het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)  of de GGD 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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(https://www.ggdhm.nl/). Ook kunt u bellen naar het RIVM op nummer 0800 – 

1351.  

 

Voor informatie over hoe wij als scholen omgaan met het virus verwijzen wij u 

naar de website en de e-mails die u als ouders van ons ontvangt. Voor verdere 

vragen kunt u ons mailen via:  

Pieter Groen   info@pietergroen.nl 

Vakcollege Rijnmond  info@vakcollegerijnmond.nl 

Limes Praktijkonderwijs  info@limes-katwijk.nl    
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