
 
 
 
 
Geachte leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
In navolging op ons bericht van eind maart inzake het Corona virus willen u informeren over de 
huidige stand van zaken. We hopen dat alles goed gaat met u en onze leerlingen. Mocht u toch ziek 
zijn geworden of zijn geweest, dan wensen we u van harte beterschap en een goed herstel. 
 
Afgelopen dinsdagavond 21 april heeft de regering bekendgemaakt dat de huidige maatregelen 
grotendeels blijven gehandhaafd. Het Corona virus is simpelweg nog niet verdwenen. Er zijn enkele 
uitzonderingen zoals de basisscholen die weer stapsgewijs opengaan.  
 
Voor cultuuronderwijs zoals Scala dat verzorgt, is die uitzondering er niet. We kiezen nadrukkelijk voor 
de veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers. Dit betekent dat we de sluiting van onze 
gebouwen tot 20 mei verlengen en er dus geen fysieke lessen zijn. Individuele lessen worden zoveel 
mogelijk digitaal gegeven, zoals in de afgelopen weken is gebeurd.  
 
Voor de groepslessen is er een (beperkt) digitaal aanbod. Er wordt niet fysiek les gegeven.  
 
We hopen dat de lessen kunnen worden hervat na 20 mei. Op dit moment zijn we bezig met het 
inventariseren en treffen van maatregelen die nodig zijn om op een verantwoorde manier van start te 
kunnen gaan op onze leslocaties. Als de lessen na 20 mei nog niet kunnen starten, zullen we kijken of 
vervanging op een later tijdstip kan plaatsvinden of dat er restitutie plaats moet vinden conform onze 
algemene voorwaarden. We berichten u hierover zodra er meer duidelijkheid is.  
 

Voorstellingen en jaarafsluitingen komen te vervallen en worden – daar waar mogelijk – op een later 
tijdstip en op een andere manier uitgevoerd.  
 
We vragen uw begrip en medewerking voor onze aanpak. We volgen daarbij onze algemene 
voorwaarden.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u het beste contact met ons zoeken 
via een e-mail naar info@ontdekscala.nl. Scala is in de meivakantie van 27 april tot en met 10 mei 
telefonisch niet bereikbaar, maar wij lezen regelmatig de e-mail die binnenkomt op 
info@ontdekscala.nl 
 
Veel sterkte in deze bijzondere tijd. Blijf gezond.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Thijs Torreman 
Directeur-bestuurder Scala Centrum voor de Kunsten 
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