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Deventer, 15 maart 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  
 
 
Na de maatregelen die wij vrijdag met jullie hebben gedeeld, is er in dit weekend alweer veel 
veranderd.  
 
Het overkoepelende bestuur van onze school (de stichting Carmel College) heeft besloten om 
vanaf de komende week alleen nog te doen wat strikt noodzakelijk is: onderwijs aan 
examenleerlingen en opvang van leerlingen die vanwege het bijzondere werk van hun ouders 
(brandweer, politie, zorg enz.) absoluut niet thuis kunnen blijven. Met daarbij de kanttekening dat 
men de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven in acht neemt. 
 
Voor alle leerlingen van Het Stormink geldt dat zij zoveel als mogelijk thuis blijven. 
Zij hebben geen vakantie, wij kijken de komende dagen of en hoe we onderwijs kunnen verzorgen.  
De school is alleen open voor opvang van leerlingen voor wie dat per sé nodig is. Leerlingen die 
hier gebruik van maken melden zich na binnenkomst direct in de studieruimte van hun eigen 
afdeling. 
 
Het personeel richt zich vanaf maandag op het zo goed mogelijk voorbereiden van digitaal 
materiaal en lesplanners waarmee de leerlingen vanuit huis verder kunnen werken. Wanneer 
leerlingen schoolboeken in hun kluisje op school hebben, kunnen ze die uiteraard ophalen om 
thuis verder te kunnen werken. Daarnaast heeft bijna elke lesmethode digitale mogelijkheden waar 
de leerlingen in de lessen al mee werken. 
 
We blijven jullie zo goed mogelijk informeren. Mocht er nog vragen zijn, dan kunnen jullie terecht 
op onze website. Wie daar geen antwoorden vindt, kan ons een e-mail sturen via 
info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl.  We vragen jullie om ons bij voorkeur niet telefonisch te 
benaderen, zodat wij voor iedereen bereikbaar blijven. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
 
C.S. Grol 
directeur 
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