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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 30 december 2020
: AGR30122020
: Leerlingen leerjaar 4 weer naar school

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Kort voor de vakantie berichtte ik u over de sluiting van de school als gevolg van de
aangescherpte coronamaatregelen. In de uitwerking, zoals deze aansluitend door de
overheid is gepubliceerd, is een uitzondering gemaakt voor de examenleerlingen
(leerjaar 4) en de voorexamenleerlingen (leerjaar 3). De examenleerlingen gaan weer
voor alle vakken naar school, de voorexamenleerlingen gaan alleen voor het
beroepsgerichte vak en voor het maken van toetsen naar school.
In mijn brief van 15 december 2020 heb ik aangegeven dat ik wilde wachten tot de
volgende persconferentie met het eventueel invoeren van ons plan met betrekking tot
de examen- en voorexamenleerlingen, op advies van onze examencommissie vervroeg
ik dit. Dit besluit hangt samen met de beslissing van de overheid om de centrale
examens dit schooljaar, in tegenstelling tot vorig schooljaar, wel door te laten gaan.
Voor onze school betekent dit dat alle vierdejaars leerlingen vanaf dinsdag 5
januari 2021 weer voor alle lessen naar school komen. Op maandag 4 januari 2021
volgen zij de lessen nog online. Op 5 januari nemen alle vierdejaars leerlingen de
eventueel van school geleende laptop mee naar school en leveren deze weer in.
Voor de derdejaars leerlingen moet het plan voor het volgen van het beroepsgerichte
vak en het maken van de toetsen op school na de vakantie nog verder uitgewerkt
worden. De uitdaging voor nu is de pendeltijd tussen school en thuis (waar de overige
vakken online moeten worden gevolgd). Zodra het plan gereed is, ontvangt u hier
verdere informatie over, tot dat moment volgen de derdejaars leerlingen nog alle
lessen online.
Voor de onderbouwleerlingen (leerjaar 1 en 2) verandert er niets en zullen alle lessen
online worden aangeboden.
De ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus kunnen elkaar snel opvolgen,
mochten er weer aanpassingen nodig zijn, dan zal ik u hierover uiteraard weer
informeren.
Met vriendelijke groet,

A. Gerritsen
Directeur

