Aan ouders/verzorgers en leerlingen

Driehuis, 15 januari 2021

Betreft: Harde lockdown verlengd

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
De boodschap van onze minister-president was dinsdagavond duidelijk. Het aantal besmettingen
moet verder omlaag en verder ingrijpen is noodzakelijk! Voor het afstandsonderwijs dat we nu
uitvoeren, heeft het weinig tot geen invloed. We gaan er in ieder geval tot 9 februari mee door.
De school blijft voor bijna alle leerlingen gesloten. Voor onderwijs aan eindexamenleerlingen blijft de
school open. Voor deze groep leerlingen zal de invoering van de 1,5 meter afstand wél direct
gevolgen krijgen. Ons uitgangspunt is dat deze leerlingen conform het huidige rooster les krijgen, ook
op school. We kunnen dit goed organiseren omdat de onderbouwklassen niet op school aanwezig
zijn waardoor er voldoende ruimte en lokalen beschikbaar zijn.
Vanaf a.s. maandag 18 januari zijn alle lokalen ingericht volgens de 1,5 meter richtlijn, dit geldt ook
voor de aula en mediatheek. De inmiddels bekende RIVM-normen zoals het regelmatig wassen van
de handen en het dragen van een mondneuskapje in gangen blijven onverminderd van toepassing.
Voor iedereen zal het wederom een uitdaging zijn om het 1,5 meter onderwijs door te laten gaan.
Maar door de goede ervaringen die we in het voorjaar hebben opgedaan hebben wij er vertrouwen in
dat we dit samen voor elkaar krijgen.
Schoolexamenweek (3 vmbo, 3 mavo, 4 havo, 4 en 5 vwo)
Binnen de huidige maatregelen geldt dat schoolexamens van de voorexamenklassen fysiek op school
mogen worden afgenomen. De geplande schoolexamenweek (11 t/m 18 februari 2021) gaat door
volgens planning. De extra tijd die we hiervoor hebben genomen zorgt ervoor dat dat de leerlingen
goed kunnen worden voorbereid.

Jaarplanning
De verlenging van de harde lockdown heeft ook gevolgen voor een aantal activiteiten.
De geplande informatieavonden voor groep 8 en het open huis zijn online. Dat geldt ook voor het
uitreiken van rapport 1. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
Zorgen
We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op de leerlingen. We zullen hier als school zo
goed mogelijk op inspelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk (afstand)onderwijs,
maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen.
De coronatijd vraagt veel van ons allen. Met de inzet van leerlingen, ouders en al onze medewerkers
zal het lukken om hier goed doorheen te komen.
Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector

