
 

Aan:  Ouders/verzorgers 
 
In cc aan: De Directeur/Bestuurder van de CSG, de heer A.M.L. Benders 
  De inspecteur van het onderwijs 
   
Betreft:  Sluiting school 24 november tot en met woensdag 2 december en 
afstandsonderwijs 
   
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Na zorgvuldige afweging hebben we vanmiddag besloten om vanaf morgen 

alleen nog onderwijs op afstand te organiseren. We hebben opnieuw meldingen 

ontvangen van besmette leerlingen en medewerkers. Daarnaast is er sprake van 

leerlingen en medewerkers in quarantaine. Als gevolg van deze meldingen en de 

berichten van de afgelopen week, voelt een deel van de leerlingen en 

medewerkers zich niet veilig. De combinatie van organiseerbaarheid en ervaren 

onveiligheid maakt dat we vanaf morgen 24 november tot en met woensdag 2 

december op afstandsonderwijs overschakelen.   

We realiseren ons dat, gegeven het feit dat de besmette leerlingen vooral in de 

bovenbouw zitten, het verzorgen van afstandsonderwijs voor de hele school een 

stevige maatregel is. Aangezien de meeste van onze docenten zowel in de 

onderbouw als in de bovenbouw lesgeven, is dit onvermijdelijk. Daarnaast 

kunnen op deze manier de meeste docenten die in thuisquarantaine zitten toch 

lessen verzorgen.  

We beseffen dat dit besluit een aantal ouders voor een probleem stelt. Daarom 

hebben we voor leerlingen voor wie thuis afstandsonderwijs volgen geen optie is, 

noodopvang geregeld. Dat betekent dat zij in het schoolgebouw welkom zijn en 

daar het afstandsonderwijs kunnen volgen. Voor aanmelding van de opvang kunt 

u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.   

Uiteraard geven wij liever onderwijs terwijl de leerlingen op school zijn. We 

hebben gelukkig goede ervaringen opgedaan met afstandsonderwijs en denken 

dat het inzetten daarvan de komende dagen rust brengt en het onderwijs ten 

goede komt. Wij hopen op uw begrip.  

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de schoolleiding:  

Marja Trappenburg, teamleider vmbo: m.trappenburg@csg.nl  

Rob Planjer, teamleider havo/vwo: r.a.planjer@csg.nl  

Met vriendelijke groeten, 
 
Roelie Guit 
Directeur Wessel Gansfort 
Heerdenpad 8, 9731 BW Groningen 
Christelijke Scholengemeenschap Groningen 

mailto:m.trappenburg@csg.nl
mailto:r.a.planjer@csg.nl


 

Postbus 9475 
9703 LR Groningen 
 
 
 
 


