
Update 19 december 2021 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen en medewerkers, 
 
En weer wordt alles anders 
Gisteravond, zaterdag 18 december, heeft het kabinet een nieuwe lockdown afgekondigd. Dit 
kabinetsbesluit betekent dat alle scholen de komende week de deuren moeten sluiten, in ieder geval tot 
maandag 10 januari. Hierbij gelden de volgende aanwijzingen: 

• Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan; daarnaast mogen scholen 
het onderwijs aan examenleerlingen voortzetten; 

• Scholen mogen onderwijs verzorgen aan leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die 
praktijkgerichte vakken volgen in het vmbo en praktijkonderwijs; 

• Scholen mogen maandag 20 december en/of 21 december open blijven om zich voor te 
bereiden op de komende periode en de genoemde uitzonderingen mogelijk te maken; 

• Scholen zijn niet verplicht om aan de overige leerlingen afstandsonderwijs te verzorgen; 

• In de schoolgebouwen blijven de geldende coronamaatregelen gelden die tot op heden al 
golden, zoals mondkapjes bij verplaatsingen en twee keer per week preventief testen voor 
leerlingen en medewerkers. 

  
We hebben vandaag overlegd hoe we het beste met deze nieuwe situatie kunnen omgaan. Daarbij 
hebben we vooral gekeken naar hoe het programma er de komende week zou hebben uitgezien zonder 
lockdown. Veel lessen waren al geschrapt; in plaats hiervan waren diverse excursies en kerstactiviteiten 
gepland die nu allemaal komen te vervallen, helaas. Er waren geen schoolexamens gepland, op een 
enkele uitzondering na.  
 
Het lijkt ons niet verstandig voor de komende week het afstandsonderwijs nog op te starten of de lessen 
voor de uitzonderingsgroepen alsnog in te roosteren. Het zal veel vragen van leerlingen en 
medewerkers in een tijd waarin we merken dat de energie en focus zo langzamerhand bij velen wel 
begint op te raken.  
 
De komende week 
Het rooster voor de komende week ziet er dan ook als volgt uit: 
 

Datum 
 

Leerlingen Medewerkers 

Maandag 20 
december 
 

De school is gesloten voor leerlingen * De school is open voor 
medewerkers 
 

Dinsdag 21 
december 
 

• Leerlingen komen op school voor een 
mentoruur. Alle andere lessen vervallen * 

• In dit mentoruur worden de volgende 
zaken besproken/geregeld:  
- afsluiting van het jaar  
- voorbereiding op het nieuwe jaar 
- uitdelen zelftesten 
- boeken en (leen)devices mee naar 

huis i.v.m. mogelijk afstandsonderwijs 
in januari 

• Het rooster voor dit mentoruur komt 
maandag 20 december beschikbaar 
 

De school is open voor 
medewerkers.  
Inzet mentoren volgens 
rooster (wordt maandag 
verstuurd)  

Woensdag 22 
december 
 

De school is gesloten voor leerlingen * De school is gesloten voor 
medewerkers * 
 

Donderdag 23 
december 
 

De school is gesloten voor leerlingen De school is gesloten voor 
medewerkers 

Vrijdag 24 december 
 

De school is gesloten voor leerlingen De school is gesloten voor 
medewerkers 
 



*  Het is mogelijk dat een enkele klas op school komt voor een gepland schoolexamen. De betreffende 
leerlingen worden hierover apart geïnformeerd. 
 
Zelftesten 
Het dringende advies aan leerlingen en medewerkers van de school is nog steeds om 2 keer per week 
preventief een zelftest te gebruiken. Deze testen worden dinsdag beschikbaar gesteld tijdens de 
mentoruren. Om ook tijdens de kerstvakantie de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, 
verzoeken we alle leerlingen en medewerkers dinsdag extra testen mee naar huis te nemen. 
 
Deze zelftesten worden beschikbaar gesteld door de rijksoverheid die ons vraagt iedereen te informeren 
over het volgende: 

• Zelftesten van het merk BD (Becton Dickinson BV): de datum van deze zelftesten is onlangs 
of bijna verstreken. Inmiddels is vastgesteld dat de zelftesten langer gebruikt kunnen worden. 
De houdbaarheidsdatum is met twee maanden verlengd ten opzichte van de op de verpakking 
aangegeven datum. U kunt de testen dus nog tot 2 maanden na de aangegeven datum 
gebruiken.  

• Zelftesten van het merk Acon Flow Flex: mogelijk zijn de testwattenstaafjes niet op de juiste 
manier verpakt. Knip de verpakking open aan de kant van het stokje, en pak de wattenstaaf 
vast aan het stokje (nooit aan het watje). Verkeerd uitpakken kan het testresultaat beïnvloeden. 

 
Wat gebeurt er na de kerstvakantie? 
De vraag is nu wat er gaat gebeuren na de kerstvakantie. Het kabinet heeft aangegeven hierover een 
besluit te nemen op 3 januari. Het is goed mogelijk dat we vanaf maandag 10 januari weer moeten 
overstappen op afstandsonderwijs, al dan niet met uitzonderingen voor bepaalde groepen leerlingen. 
Vandaar dat leerlingen dinsdag hun boeken en (leen)device mee naar huis moeten nemen.  
 
We wachten dat besluit van het kabinet dan af en zullen jullie opnieuw informeren uiterlijk zaterdag 8 
januari of zondag 9 januari. 
 
Dank, fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022. 
Soms lijkt het of er geen einde komt aan de corona-omstandigheden die ons leven al bijna twee jaar 
bepalen. Het vraagt veel flexibiliteit en inzet van ons allemaal: leerlingen, medewerkers en 
ouders/verzorgers. Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat iedereen er de schouders onder heeft 
gezet om er het beste van te maken.  
 
Ik wil mijn dank en waardering uitspreken naar iedereen die ons daarmee heeft geholpen om het 
onderwijs voor onze leerlingen/uw kinderen mogelijk te blijven maken onder deze moeilijke 
omstandigheden.  
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en hoop op een gelukkig en gezond 2022 voor allen. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het managementteam, 

Ferdinand Vinke 
Bestuurder  
 


