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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
 
 
Alkmaar, 6 december 2021 
 
Betreft: Onderwijs op afstand 
Kenmerk: ASP/META/2112.178 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Beste leerling, 
 
In deze brief bericht ik over het volgen van onderwijs op afstand in het geval van thuisquarantaine of 
een coronabesmetting. 
 
Indien je als leerling niet naar school kan komen, dan volg je het onderwijs vanuit huis. Voor de 
procedure verwijs ik naar onze website. Je klikt op algemeen, vervolgens op covid-19. Op die pagina 
vind je de beslisboom (mag ik weer naar school). In deze beslisboom staan ook de acties om 
onderwijs op afstand te kunnen volgen.  
 
Onderwijs op afstand is anders dan het onderwijs op school. Er zijn beperkingen aan verbonden. We 
vragen onze docenten bijvoorbeeld niet om tijdens de les direct te reageren op leerlingen die het 
onderwijs op afstand volgen. Je kunt je vragen vanuit huis natuurlijk altijd mailen aan je docent. Die 
zal daar dan later op reageren.  
 
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar verzuim@willemblaeu.nl 
 
Op dit moment valt het aantal coronabesmettingen onder leerlingen en personeel heel erg mee. Het 
blijft van groot belang dat u ons op de hoogte houdt van afwezigheid van uw kind i.v.m. een 
coronabesmetting of een thuisquarantaine. 
 
Voor u als ouder/verzorger is de coronasituatie niet makkelijk, zoals het ook niet makkelijk is voor de 
schoolmedewerkers. Samen doen we wat we kunnen om het onderwijs door te laten gaan, in het 
belang van onze leerlingen. Ik wens u wederom sterkte en wil u danken voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. G.H. van Asperen 
rector 
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