
Van:  College van Bestuur 
  
Aan:  Studenten Scalda 
 
Middelburg, 22 april 2020 
  
Betreft: Maatregelen i.v.m. coronavirus – update 22 april 2020 
  
 
 
Beste studenten, 
 
 
Jullie hebben vast gehoord dat onze regering de meeste maatregelen in 
verband met het coronavirus verlengd heeft tot 20 mei 2020. We horen 
uiterlijk 13 mei 2020 hoe het daarna verder gaat. Het basisonderwijs start 
weer voorzichtig op. Het voortgezet onderwijs mag in ieder geval niet voor 
1 juni weer opstarten. Voor het mbo wacht men eerst af wat het effect is 
van wat er in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gebeurt. Dat 
betekent dat voor Scalda de situatie blijft zoals die nu is. 
 
Gebouwen 
 
De gebouwen zijn, op enkele examens na, als regel nog steeds gesloten. 
De richtlijn is nog steeds: blijf thuis! Alleen wanneer je een afspraak hebt 
met een medewerker van Scalda, bijvoorbeeld voor een examen, word je 
toegelaten.  
 
Lessen en stage 
 
De situatie rond lessen en stage blijft tenminste tot 20 mei hetzelfde. Je 
krijgt les op afstand.  

Examinering 
 
Sommige examens kunnen niet digitaal worden afgenomen, maar heb je 
wel nodig voor het behalen van je diploma. Die mogen zoals we eerder al 
berichtten binnen de RIVM-richtlijnen in de schoolgebouwen worden 
afgenomen. Dat zal tot 20 mei 2020 beperkt gebeuren. Studenten in het 
laatste jaar van hun opleiding krijgen daarbij voorrang. Wanneer dat jou 
betreft, krijg je daarover bericht van je opleiding. 
 
Vragen 
 
Heb je vragen over dit bericht, of verder over je opleiding, begeleiding, 
stage of examinering? Stel ze gerust aan je mentor/coach of 
stagebegeleider. Wanneer dat nodig is, zal die je verder door verwijzen 
naar degene die jouw vraag het beste kan beantwoorden. 



 
Tenslotte 
 
Het is vakantie. We weten dat dit voor sommige van jullie niet helemaal 
zo voelt. Het zijn bijzondere en soms ook moeilijke tijden. Er wordt van 
ons allemaal gevraagd het onderwijs zoals we dat nu geven en volgen nog 
een tijd vol te houden. Dat is nu en dan best pittig. Dat kan zijn omdat je 
thuissituatie heel druk is, of omdat je juist veel alleen bent. Het kan zijn 
vanwege dingen die met jezelf te maken hebben, maar ook om hoe het 
met mensen om jou heen gaat. Praat erover, met mensen die je 
vertrouwt, thuis of via school. Wij hebben in ieder geval veel respect voor 
je, wanneer je je hier goed doorheen slaat. Samen kunnen we dat. Er 
komt weer een tijd dat we elkaar allemaal op school kunnen ontmoeten. 
Wij zien daar naar uit. We hopen dat jullie ondanks alles van de vakantie 
kunnen genieten. Let op elkaar, let op jezelf. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Marijn Nelen en Hendrik-Jan van Arenthals, 
College van Bestuur 
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