
 

 

 
Aan: ouders/verzorgers leerlingen Vak College Zuidrand  
en Internationale Schakelklassen (ISK) 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op het Vak College Zuidrand is helaas corona vastgesteld bij één van onze medewerkers. 
Deze medewerker was gisteren en vandaag niet op school. Bij de Gemeentelijke Gezond-
heidsdienst (GGD) is melding gedaan dat een medewerker ziek is geworden. De school 
houdt zich vanzelfsprekend aan alle voorschriften van de RIVM en de GGD heeft dan ook 
niet het advies gegeven om de school te sluiten. Het bestuur van de school heeft echter 
besloten de school uit voorzorg tijdelijk te sluiten en weer over te gaan op onderwijs op 
afstand.  
 
Wat betekent dit voor u en uw kind? 
Voor u als ouder of verzorger is het voor nu van belang om te weten dat met ingang 
van morgen, donderdag 4 juni, het onderwijs weer op afstand zal worden aan-
geboden. Tot wanneer dat zal zijn, is op dit moment nog onzeker. Net als het gehele 
schoolteam vind ik het heel jammer dat de school zo snel weer moet sluiten. Wij hopen 
net als u en uw kind dat dit maar van korte duur zal zijn. Ik neem opnieuw contact met u 
op als de school weer open gaat.  
 
Mede namens het schoolteam doe ik bij deze wederom een beroep op de flexibiliteit van 
u en uw kind. In het (gezondheids)belang van iedereen kies ik uiteraard voor de meest 
veilige weg. Wilt u alstublieft erop toezien dat uw kind dagelijks inlogt, actief mee blijft 
doen met de lessen en hem of haar helpen daar waar nodig?  
 
Alvast ontzettend bedankt voor de steun voor uw kind in deze verwarrende tijd, waar wij 
met elkaar zonder twijfel weer uitkomen. 
 
Mocht u vragen hebben, mailt u gerust naar dhr. Hans Waning (Vak College Zuidrand) 
via emailadres hwaning@lmc-vo.nl of naar dhr. Cees Mayer (voor ISK) via emailadres 
cmayer@lmc-vo.nl. Belt u liever, dan kan dat tijdens kantooruren via het algemene tele-
foonnummer van de school:  
• Vak College Zuidrand: 010 - 481 08 70 
• Internationale Schakelklassen, locatie Beumershoek: 010 – 484 84 00 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
 
Renée Bouwer 
Directeur Scholengroep 
Vak College Zuidrand 
 
 
Wat zijn eigenlijk coronaklachten? 
Dat zijn klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak 
en geur. Iedereen die daar last van heeft kan zich laten testen op het coronavirus.  
Zonder klachten heeft de coronatest overigens geen zin. 
 
Waar kan ik meer algemene informatie vinden over corona?  
Algemene informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl. 
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