
 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

 

Datum:   19 december 2021 
Betreft:   schoolsluiting VO  
 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Toch nog onverwachts, vernamen wij dit weekend via een ingelaste persconferentie dat ook de 
scholen in het Voortgezet Onderwijs vanaf maandag de deuren moeten sluiten. Een uitzondering 
wordt hierbij gemaakt voor leerlingen in een kwetsbare positie, en leerlingen die dit jaar examen 
doen.  
 
Na zorgvuldige afweging hebben we ervoor gekozen om geen online programma aan te bieden voor 
alle leerlingen. We schatten in dat het rendement van online lessen relatief laag zal zijn in een week 
waarin leerlingen nu mogelijk al rekenen op vervroegde vakantie. Bovendien moeten docenten zich 
vanwege de onzekere situatie ook voorbereiden op een online aanbod na de vakantie. 
Vooruitkijkend op eventuele online lessen ná de vakantie vragen we aan de leerlingen om spullen die 
ze nodig hebben voor online lessen uiterlijk donderdag op school uit hun kluisje te komen halen.  
 
Om een en ander voor de examenklassen goed te kunnen organiseren, vervallen maandag 19 
december alle lessen, behalve de geplande schoolexamens. We gebruiken die dag om het 
programma voor de rest van de week voor te bereiden. Daarnaast inventariseren we op maandag 
welke leerlingen we vanaf dinsdag op de Overloop kunnen ontvangen, om hen de structuur en 
ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. De geplande oudergesprekken gaan door, deze vinden 
online plaats. Let op: de schoolexamens die op maandag gepland staan, gaan gewoon door. Dit 
geldt eveneens voor de idioomtoetsen en voor de toetsen die gepland staan in de toetscarrousel.  
 
Van dinsdag t/m donderdag vinden voor de examenleerlingen de lessen fysiek in de school plaats, 
volgens het reguliere lesrooster. Voor alle andere leerlingen organiseren we op dinsdag of woensdag 
een online contactmoment met de mentor om deze periode alsnog samen af te kunnen ronden. 
Leerlingen die zijn aangemeld voor de Overloop volgen een aangepast programma op school, over de 
invulling en de tijden worden zij maandag geïnformeerd. Op vrijdag zijn er geen activiteiten gepland, 
en zal de school gesloten zijn.  
 
Maandag in de loop van de dag zullen de roosters van dinsdag, woensdag en donderdag 
gepubliceerd worden. Mocht het nodig zijn, dan ontvangen jullie die maandag nog aanvullend 
bericht. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen voor wie de vervroegde vakantie tot problemen leidt of die gebaat zijn bij een 
ondersteuningsprogramma op school, kunnen dat maandag per mail melden bij de mentor. Ouders 
met zorg over hun kind kunnen zich ook per mail melden bij de mentor. We bekijken dan de 
mogelijkheid voor een aanmelding bij de Overloop.  
 
Voor de volledigheid wijs ik jullie erop dat op school dezelfde maatregelen gelden als voorheen, 
waaronder het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen door de school. De kantine is deze 
week gesloten.  
 
Op de valreep voor kerst wordt nog eenmaal flexibiliteit gevraagd van ons allen. We vertrouwen op 
jullie begrip voor de keuzes die wij hierin maken. In de loop van de kerstvakantie zullen we jullie 
informeren over de start vanaf 10 januari. We wensen iedereen veel succes en ondanks alle 
maatregelen fijne feestdagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Verhagen 
rector 
 


