
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Vanaf januari beheersen berichten over het Coronavirus het nieuws. In eerste instantie was 
het allemaal ver weg, maar naar mate de tijd verstreek kregen steeds meer landen te maken 
met de gevolgen van het virus, landen bij ons in de buurt en natuurlijk ook ons eigen land. 
Daarmee krijgt vrijwel iedereen te maken met de maatregelen die erop gericht zijn om 
verdere verspreiding van het virus te voorkomen of in ieder geval de verspreiding zo lang 
mogelijk uit te stellen. We hebben voorbeelden gezien van mensen die weken in 
quarantaine worden gehouden in hotelkamers, huisarrest krijgen, hals over kop een bepaald 
gebied moeten/willen verlaten of niet of nauwelijks nog de dingen kunnen doen die ze op 
hun reisbestemming hadden willen doen. Bepaalde bestemmingen worden zelfs geheel 
afgeraden.  
 
Voor het Montessori College Twente komt er een periode aan met veel excursies en 
schoolreizen. Gezien alle maatregelen die van het een op het andere moment kunnen 
worden genomen, met alle gevolgen van dien, hebben we een aantal beslissingen moeten 
nemen. Geen leuke beslissingen, geen licht genomen beslissingen, maar in onze ogen wel 
noodzakelijke beslissingen. 
 

• De meerdaagse reizen in de maand maart gaan niet door: dat betekent dat de reis van 
leerlingen uit 2tto naar Valencia en de reis van de leerlingen uit klas 3tto naar 
Denemarken niet doorgaan.  

• De excursies zonder overnachting gaan door zolang de regio waar de excursie naar toe 
gaat ‘groen’ is. Zodra de ‘kleur’ van een gebied verandert, gaat de excursie uiteraard niet 
door. (Vanzelfsprekend hebben ouder(s)/verzorger(s) altijd het recht zelf de 
Coronarisico’s in te schatten en te beslissen dat hun zoon of dochter niet deelneemt aan 
een excursie.) 

• Het al dan niet doorgaan van de individuele buitenlandstages van leerlingen in 5 vwo 
laten we over aan de ouder(s)/verzorger(s). 
 

We zullen de ontwikkelingen goed in de gaten houden en iedereen, waar nodig, informeren 
over wijzigingen. Aangezien er niet alleen activiteiten zijn in de maand maart, zullen wij voor 
reizen en excursies die plaatsvinden in april en later steeds opnieuw de situatie beoordelen 
en beslissingen nemen over het al dan niet doorgaan ervan.  
 
Over de financiële afwikkeling zullen wij de betrokken, per doelgroep, later informeren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schmitz 
Directeur Montessori College Twente 


