
 

 

 

Zeist, 23 maart 2020 

 

Geachte heer, mevrouw, beste aankomende brugklasleerling, 

 

Door de Coronacrisis is het voor iedereen een moeilijke en onzekere periode. We weten niet hoe 

lang dit gaat duren en wanneer de scholen weer opengaan. In deze brief willen we je kort op de 

hoogte brengen hoe wij omgaan met de aanmeldingen. 

Inmiddels hebben jullie van ons de bevestiging gehad dat je je hebt aangemeld op De Breul. Wij 

zijn druk in overleg met de basisscholen, alleen gaat dat een beetje anders dan in andere jaren. 

We kunnen nu alleen telefonisch contact leggen, terwijl we veel liever persoonlijk overleggen, 

maar dat kan nu niet door de Coronacrisis. 

We zorgen dat we alles, zoals afgesproken, op tijd afronden en dat je dus op 2 april a.s. bericht 

krijgt. In die brief zal ook staan wanneer je wordt uitgenodigd voor een kennismaking ergens half 

juni 2020. 

Weet je nog? Wij loten niet en kunnen iedereen aannemen die het juiste advies had voor De Breul. 

De eindtoetsen worden dit jaar niet afgenomen, dus zullen er ook geen heroverwegingen en 

bijgestelde adviezen komen op basis van die eindtoetsen. Gelukkig hebben wij dakpanklassen en 

kijken wij sowieso altijd heel goed in het eerste jaar of je op het juiste niveau zit. Alle opstroom is 

na de brugklas mogelijk, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken. 

Op dit moment volgen jullie thuis onderwijs. Net als onze leerlingen. Wij doen dat met behulp van 

de laptop en met Microsoft Office. Ieder vak geeft minimaal eenmaal per week een online les aan 

de klas met Teams. Daarin kunnen leerlingen en de leraar met elkaar videobellen, chatten en 

documenten delen. In ons leerlingvolgsysteem Magister staan alle planners en het huiswerk. Dat 

gaat allemaal best wel goed. We hopen natuurlijk dat we over niet al te lange tijd weer naar school 

kunnen, want dat is wel een stuk fijner! 

Vanuit alle medewerkers van De Breul wensen we jullie vooral gezondheid en ook veel succes de 

komende weken. Graag tot in juni! 

Namens de schoolleiding en alle collega’s, 

 

 

S. (Sietske) Erich 

Afdelingsmanager 


