
 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

 

Nijmegen, 5 januari 2022 
Betreft: nieuwjaarswens en opstart 10 januari  
 

 

Beste ouders en leerlingen, 
 
 
Namens alle medewerkers van NSG Groenewoud wens ik jullie alle goeds voor 2022.  
 
Na een onverwacht vroege start van de kerstvakantie voor een groot deel van de leerlingen, zijn we  
ontzettend blij dat de school op 10 januari weer open mag. Hierbij informeer ik jullie graag over de 
wijze waarop we volgende week van start gaan.   
 
Lesrooster 
Op 10 januari starten we met een verkort lesrooster, zoals in de jaarplanning al is opgenomen. De 
studiedag van woensdag 12 januari vervalt, zodat er nu geen extra lestijd verloren gaat. De lessen 
vinden die dag plaats volgens het reguliere lesrooster. Voor het Deltaprogramma dat gepland was 
voor een deel van de leerlingen, wordt een alternatief gezocht. De leerlingen die dit betreft worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Keuzelessen 
Vanwege de vervroegde sluiting en onzekerheid over het vervolg, hebben leerlingen zich niet kunnen 
inschrijven voor keuzelessen in de week van 10 januari. Er zijn de eerste week dus geen keuzelessen 
gepland. Zoals in de laatste brief vóór de vervroegde schoolsluiting al aangegeven, hanteren we de 
twee weken daarna een minimum van twee verplichte inschrijvingen voor de keuzelessen, de overige 
drie inschrijvingen zijn facultatief. Voor B1/B2 betreft het één keuzeles naast de verplichte 
huiswerkklassen. Leerlingen kunnen zich vanaf dinsdag 11 januari inschrijven voor de keuzelessen 
van de week erna. In de loop van de eerste twee weken evalueren we, en besluiten we op basis van 
de dan geldende maatregelen over de inzet van keuzelessen na de halfjaarswissel in het rooster. Dat 
de keuzelessen deels facultatief zijn, wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn. We vragen leerlingen 
om serieus te bekijken welke keuzelessen voor hen van belang zijn, en om waar nodig ook gebruik te 
maken van het volledige aanbod van 5 keuzelessen.  
 
Online les volgen 
Het uitgangspunt is wederom dat de les fysiek op school gevolgd wordt, tenzij dit wegens 
quarantaine niet mogelijk is. Voor leerlingen die op basis van hun specifieke situatie een aangepast 
rooster hebben of alleen online les kúnnen volgen, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt door de 
zorgcoördinator in afstemming met betrokken hulpverlening (indien van toepassing), of de leerling 
de les online kan volgen. Structureel aanbieden van online lessen levert voor leerlingen minder  
 



 
 

 

 
 
 
rendement op, terwijl het voor de docenten een extra belasting vormt. We vertrouwen op jullie 
begrip. 
 
Basismaatregelen 
We zijn blij dat de scholen in het PO en VO weer open mogen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust 
dat er nog steeds een lockdown van kracht is. In een volle school waarin leerlingen onderling geen 
afstand hoeven houden lijkt Covid-19 soms ver weg. Dit levert ook extra risico’s voor verspreiding op, 
terwijl er ook op school leerlingen en collega’s zijn met een kwetsbare gezondheid en/of kwetsbare 
naasten. Juist daarom is het van belang dat we alle maatregelen die we kúnnen handhaven ook 
werkelijk naleven. We zetten de basismaatregelen nogmaals onder elkaar: 
 

- Bij verplaatsen in de school draag je een mondkapje. Het mondkapje gaat op zodra je opstaat 
van je plaats, en mag af zodra je een vaste plaats hebt ingenomen in het lokaal of op je 
pauzeplek. 

- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht of je immuun 
geacht wordt. Ben je thuis in afwachting van een coronatest of omdat je in quarantaine zit na 
contact met een besmet persoon, dan krijg je toestemming om de les online te volgen.  

- Wanneer een huisgenoot of nauw contact besmet is met corona: ga in quarantaine. Dit geldt 
voor iedereen, ongeacht of je reeds immuun geacht wordt (zie ook: 
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl) 

- Gebruik twee keer per week preventief een zelftest. Dit geldt vanaf 29 november voor alle 
leerlingen en medewerkers, ongeacht of je ‘immuun’  of ‘niet immuun’ geacht wordt. 
Daarnaast vragen we iedereen om een zelftest te doen voordat je voor het eerst weer naar 
school komt op 10  januari. 

- Was vaak en goed je handen. 
- Schud geen handen, en hoest en nies in je elleboog. 
- Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.  

 
Wij vragen opnieuw jullie medewerking om deze afspraken na te komen.  
 
Nieuwjaarswens 
Ondanks de verwachting dat we nog enige tijd te maken zullen hebben met beperkende 
maatregelen, zijn we blij dat we op 10 januari weer ‘gewoon’ van start mogen met onze leerlingen. 
Het is immers zo van belang dat we elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken, samen leren en plezier 
hebben. Dat wensen wij jullie dan ook van harte toe: een mooi jaar in goede gezondheid, vol van 
mooie ontmoetingen, prettige samenwerking en leer- en werkplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sanne Verhagen 
rector 
 


