
 
 
Aan de leerlingen van de onderbouw en vwo-4 
 
 
 
Beste leerling, 
 
Gisteren hebben we gehoord dat de lockdown nog verlengd wordt met 3 weken en de school nog tot 8 
februari gesloten blijft. Een situatie die niet leuk is en vooral veel vraagt van jou, je medeleerlingen en 
de docenten.  
 
Wel gelden er een aantal uitzonderingen: 

1. Examenleerlingen, leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en leerlingen met ouders uit 
vitale beroepen, mogen wel fysiek naar school komen. 

2. Toetsen vanuit het PTA mogen ook fysiek op school gemaakt worden. 
 
Met deze brief informeren we je over de precieze consequenties van bovenstaande voor de komende 
periode. 
 
De basisregels: handen wassen, thuisblijven bij klachten en laten testen, bij een positieve test 
thuisblijven en je omgeving inlichten, blijven ook nu van kracht. Net als het dragen van een mondkapje 
bij beweging. Hier komt bij dat leerlingen nu ook onderling anderhalve meter afstand moeten houden. 
 
De periode 14 januari tot maandag 25 januari 2021 
De actieweek komt te vervallen voor de leerlingen uit de onderbouw (leerjaren 1, 2 en 3 ) en de 
leerlingen uit vwo-4. In plaats van de actieweek zijn er online lessen volgens het geldende rooster. 
Mocht een les in een klas niet doorgaan, omdat bijvoorbeeld een docent moet surveilleren bij toetsen 
in de bovenbouw, dan spreekt de docent dit zelf af met zijn/haar klas.  
De docent mag naast het geven van online les ook in zijn/haar lesuur een digitale toets (of alternatief ) 
afnemen. In de onderbouw staat dit altijd vooraf geregistreerd in Magister.  
 
De periode van maandag 25 januari tot 8 februari 2021 
Alle leerlingen, met uitzonderling van de examenklassen, volgen vanaf maandag 25 januari de lessen 
online, volgens het dan geldende rooster.  
 
Ook gaat het ‘Slim-leren’-programma gewoon door. De examenleerlingen mogen ook hiervoor fysiek 
op school komen. Voor alle andere leerlingen wordt het programma online aangeboden. 
En naast de lessen (fysiek of online) en de ondersteuningsprogramma’s, blijven ook de wekelijkse 
contactmomenten met de mentor een belangrijke schakel in het leerproces. 
 
Op 2 februari zal er weer een persconferentie zijn, waarin we horen hoe het er na 8 februari uit gaat 
zien. Zodra we daar meer over weten, of als er tussentijds aanscherpingen komen, zullen we je 
daarover zo snel mogelijk informeren. 
 
Voor nu wensen we je weer veel succes. We hebben er alle vertrouwen in dat je het kunt en dat we er 
ook de komende periode weer samen het beste van weten te maken.  
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens de teamleiders, 
 
E. Dijkslag, 
directeur 
 
 
 


