
 
 
 
Rotterdam, 11 maart 2020 

 
Betreft: Internationalisering 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
  
De ontwikkelingen rond het coronavirus maken dat veel geplande evenementen in binnen- 
en buitenland helaas geen doorgang kunnen vinden. We hebben in dat kader een moeilijke 
afweging moeten maken rond onze internationaliseringsactiviteiten. In eerdere berichten 
hebben we aangegeven dat we daar op 16 maart nadere mededelingen over zouden doen, 
maar gezien het tempo waarmee het coronavirus zich verspreidt, hebben we ervoor 
gekozen om daar nu duidelijkheid over te verschaffen.  
  
We hebben besloten om de volgende internationaliseringsactiviteiten nu te annuleren: 
  

  Het bezoek van leerlingen en begeleiders uit St Petersburg aan ons land van 18 t/m 
24 maart. 

  Alle internationaliseringsreizen naar het buitenland in de week van 30 maart tot en 
met 3 april. Ook het thuisblijversprogramma komt te vervallen. 

  
Dit besluit valt ons zwaar omdat we weten hoe onze leerlingen en onze buitenlandse gasten 
zich verheugd hebben op de uitwisselingen. Het aantal besmettingen in Nederland en de 
ontwikkeling daarvan en alle onzekerheden die dat met zich meebrengt ten aanzien van alle 
deelnemers in ons land en in het buitenland maken dat we deze beslissing nu genomen 
hebben. We hopen dat u daar, ondanks alle teleurstelling, begrip voor kunt opbrengen.  
  
Over het wel of niet kunnen doorgaan van de tegenbezoeken die plaatsvinden in de periode 
van 7 mei tot en met 13 juni nemen we op een later moment, maar in ieder geval voor de 
meivakantie, een beslissing (waarbij we ook afhankelijk zullen zijn van de besluiten die onze 
buitenlandse partners hierover nemen). 
  
De financiële consequenties van deze beslissing worden op dit moment nog onderzocht en 
ook hier zullen we u later over informeren. Ook over de invulling van de week van 30 maart 
hoort u binnenkort meer. We streven er naar zoveel mogelijk lessen door te laten gaan, 
maar in verband met andere activiteiten die in deze week gepland staan, waaronder 
examentrainingen, zullen er wijzigingen in het gebruikelijke rooster noodzakelijk zijn.  
  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Drs. A.L. Bos 


