
 

  Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

Helmond, 13 maart 2020 

 

Betref: annuleren activiteiten / inhaalwerk / herkansingen 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Sinds 12 maart hebben zeven personen met ons contact opgenomen. Het betreft vijf medewerkers van school en 

twee leerlingen. De situatie is verschillend, maar het komt er voor deze zeven personen op neer dat zij in contact 

zijn geweest met mensen buiten onze school, die mogelijk besmet zijn met Corona. Uit voorzorg, het is immers 

niet bekend of zij nu besmet zijn met het Corona-virus, zijn deze medewerkers en leerlingen niet aanwezig op 

school.  

 

Op dit moment zijn wij het programma van de maatwerkweek, week 12, in orde aan het maken. Zoals u weet zijn 

er veel activiteiten die niet zullen doorgaan. Dat maakt de week niet meer zoals we deze voor ogen hadden. Het 

kan zijn dat er voor klassen minder contactmomenten op school zullen zijn dan dat er van te voren gepland was.  

 

Ons accent zal komen te liggen bij het aanbieden van inhaalmomenten voor toetsen van eindexamenkandidaten. 

Daarna komen de inhaalmomenten voor leerlingen van andere leerjaren aan de beurt. U zult begrijpen dat het 

inhalen van toetsen nu in een heel ander licht komt te staan en dat wij u en onze leerlingen tijdig zullen 

informeren over de inhaalmomenten die er extra zullen komen.  

Ik verzoek u altijd de roosterlink te gebruiken om het rooster van de maatwerkweek te bekijken, hier is altijd de 

laatst bijgewerkte versie inzichtelijk.  

 

Mocht de situatie rondom het Coronavirus veranderen en de inhaaltoetsen geen doorgang kunnen vinden, dan 

zullen we u uiteraard informeren.  Overigens gaat het inhalen van een toets, wanneer er sprake is van een 

rechtmatige situatie, niet ten koste van een herkansing. Alle leerlingen van de bovenbouw hebben recht op een 

herkansing. In principe staan de herkansingen voor de bovenbouwleerlingen gepland op 8 april. De instructies 

voor het aanmelden voor herkansingen volgen later.  

Gezien de maatregelen rondom het Coronavirus heeft de schoolleiding besloten dat alle geplande excursies, 

projecten en activiteiten in elk geval tot en met 3 april aanstaande te annuleren.  

 

 

 

 

http://toetsrooster.drknippenbergcollege.eu/


 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de zaken die geannuleerd zijn in de maatwerkweek. 

 

 

maatwerkweek  

maandag 16 maart Reis naar Malaga leerjaar w3 

Force Fusion USA 

Pr basisschool 

Afname vragenlijsten GGD leerjaar 1 

LOB project leerjaar m3 

Onderwijsdialoog voor ouders  

dinsdag 17 maart Pr basisschool 

LOB project en bedrijfsbezoeken leerjaar m3 

Excursie moskee leerjaar h2 

Excursie Düsseldorf leerjaar m2, w2, d2 

Academische proef leerjaar w5 

Gastles smartphone leerjaar h2 

Atelier ontwerpen museumbezoek leerjaar d1 

Profdagen Helmond Sport 

woensdag 18 maart Pr basisschool 

Excursie HUP hotel leerjaar h1 

Voorleeswedstrijd finale leerjaar h1 

Klimaattop leerjaar w2 

Meeloopdag beroepsbeoefenaar leerjaar h2, m2 

Uitwisseling Kevelaer leerjaar h2 

LOB project en bedrijfsbezoeken leerjaar m3 

Voorstelling CKV Annatheater leerjaar m3 

Gastles MEMS leerjaar w4 

Technologie Challenge leerjaar h4 

donderdag 19 maart Pr basisschool 

Mentoractiviteit ‘We Jump’ leerjaar m1 

Excursie moskee leerjaar w2 

Klimaattop leerjaar h2 

Uitwisseling Kevelaer leerjaar h2 

Klimaattop leerjaar h2 

Project LOB leerjaar m3 

Gastles Robotica leerjaar h4 

Profdagen Helmond Sport 

vrijdag 20 maart Pr basisschool 

Excursie moskee leerjaar m2, h2 

MTN bedrijfsbezoek leerjaar m2 



 

Klimaattop leerjaar w2 

Excursie Amsterdam (DNB en Beurs) leerjaar w4, w5 

Casino Knipcoins leerjaar h4 

maandag 23 maart Ouderavond reizen: Luxemburg, Ardennen, Berlijn 

dinsdag 24 maart Presentatie profielwerkstuk leerjaar h5 

woensdag 25 maart Uitwisseling Dendermonde leerjaar h3 

woensdag 1 april Excursie Den Bosch leerjaar m4 

zaterdag 4 april Excursie Amsterdam leerjaar m2/h2/w2 

 

De voorlichtingen gevaarlijke liefde voor leerjaar 1, stadswandeling voor leerjaar d2 en de Kick off Gravity 

Challenge voor leerjaar d1 gaan vooralsnog wel door.  

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om bepaalde excursies/activiteiten te verplaatsen, zoals 

bijvoorbeeld de reis naar Malaga. Vanuit OMO Tilburg is bepaald dat ouders in geen geval hoeven op te draaien 

voor de kosten die gemaakt zijn voor reizen / activiteiten die nu niet plaats vinden. Is dit voor u van toepassing is 

ontvangt u later meer informatie.  

 

Het is vervelend zoveel activiteiten, projecten en excursies te moeten annuleren. Anderzijds zien we hiertoe geen 

andere mogelijkheden en vinden we de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers het allerbelangrijkste.  

Daarom rekenen we hiervoor op uw begrip.  

 

Mocht  u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact op met iemand van de 

schoolleiding.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J. Frantzen 

Directeur 


