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Leeuwarden, 27 maart 2020 
 
 
 
Aan: De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van SBO Aquamarijn 
 
 
Betreft: Update sluiting school 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Twee weken zijn er alweer verstreken sinds we hebben moeten aankondigen dat de school haar 
deuren ging sluiten. Twee weken waarin er een bijzondere werkelijkheid is ontstaan waarbij kinderen 
thuis moeten blijven, onderwijs op afstand krijgen en zich thuis moeten vermaken. Voor velen van 
ons was het deze eerste weken het zoeken naar een nieuwe balans. Een balans in thuis, werk en ook 
onderwijs op afstand. Een hele uitdaging die voor de een wat makkelijker zal zijn dan voor de ander. 
 
Ook voor SBO Aquamarijn en haar medewerkers was het een hele omschakeling, het inrichten van 
onderwijs op afstand, het zoeken naar mogelijkheden voor onze leerlingen en het op een zo goed 
mogelijke manier inrichten van dit onderwijs. Inmiddels zijn we twee weken verder en kunnen we 
voorzichtig concluderen dat we hier goed in zijn geslaagd. Natuurlijk blijft het ‘behelpen’ want onze 
leerlingen zijn niet op school en onderwijs op afstand is toch echt wel anders, maar samen met u als 
ouders/verzorgers hebben we hier tot op heden een goede invulling aan kunnen geven. 
Wij willen dan ook onze grote bewondering uitspreken voor de manier waarop u als 
ouder(s)/verzorger(s) de afgelopen twee weken mede invulling hebt gegeven aan ons ‘onderwijs op 
afstand’. Dank hiervoor. Wij zeggen wel vaker dat wij ons onderwijs niet kunnen geven zonder een 
goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s), maar nu is dit wel heel duidelijk. 
 
Voor wat betreft de overheidsmaatregelen en het feit dat de scholen nu gesloten zijn, is er mogelijk 
onduidelijkheid ontstaan. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle grote evenementen en grote 
samenscholingen niet meer zijn toegestaan, dit tot 1 juni 2020. Ook is door de heer A. Slob, minister 
van Onderwijs, aangegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat de scholen ook na de eerder benoemde 
datum van 6 april a.s. gesloten zullen blijven. Al deze mededelingen hebben gemaakt dat u zich 
wellicht zult afvragen wat er nu gaat gebeuren. 
 
Ik kan u mededelen dat op 31 maart a.s. door de overheid duidelijkheid zal worden gegeven voor 
wat betreft het al dan niet gesloten blijven van de scholen na 6 april a.s.. 
Zodra deze duidelijkheid er is zullen we u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.  
 



We hopen natuurlijk allemaal dat we de school weer open kunnen doen en onze leerlingen weer 
mogen ontvangen. Want ik kan u verzekeren, ze worden gemist! Maar dit moet natuurlijk wel 
verantwoord zijn, zodat we geen risico’s lopen voor wat betreft de gezondheid van eenieder. We 
kunnen dus niet anders dan afwachten wat onze overheid hierover zal gaan beslissen.  
 
Nogmaals onze dank voor al uw inzet en blijf gezond met elkaar! 
 
Ik hoop en vertrouw er op u hiermee eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 
 


