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Beste leerlingen, geachte ouder(s) of verzorger(s), 
 
 
Gisteren keken 7 miljoen mensen naar de ingelaste persconferentie en hoorden het bericht 
van de sluiting van alle onderwijsgebouwen. Sommigen hadden hier al rekening mee 
gehouden, voor anderen kwam het onverwacht. Het is uiterst vervelend, maar 
onvermijdelijk in deze omstandigheden.  
In dit bericht brengen we u en jullie op de hoogte van de gevolgen voor deze week. 
 
Na raadpleging van de medezeggenschapsraad en indirect ook de ouderraad, hebben we de 
conclusie getrokken dat het nu overgaan op online lessen te weinig zin en effect zal hebben. 
Dat hangt samen met het afsluitend karakter van de week, de verminderde motivatie van 
veel leerlingen en de vermoeidheid van nogal wat medewerkers en leerlingen in deze 
spannende tijden.  
Weliswaar kregen we verdeelde adviezen, maar deze lijn domineerde. Dat betekent dat er 
vanaf morgen geen lessen zijn, behalve de mentorlessen en steunlessen.  
Dit betekent dat onze leraren zich deze week vooral richten op de voorbereiding van de 
week vanaf 10 januari 2022. 
 
Een aantal concrete punten: 
 

- Maandag kunnen leerlingen als dat nodig is op school komen om hun kluisje leeg te 
halen 

- Leerlingen in een kwetsbare positie zijn welkom in gebouw B. Zij zullen daarvoor 
benaderd worden en kunnen eventueel zelf contact leggen met hun mentor 

- De mentorlessen gaan door volgens het rooster. Waar nodig oefent de mentor met 
het werken in MS Teams voor later. Bovendien maakt de mentor een afspraak met 
leerlingen individueel of kleine groepjes (online) 

- De kerstviering gaat online door op donderdag het 5e uur, voor alle klassen 
- Waar mogelijk en nodig gaan toetsen voor (pre)examenklassen door. Daarover volgt 

nader bericht 
- De steunlessen worden online gegeven.  
- De helpdesk voor de Rent Company is bereikbaar via help@rentcompany.nl of 085-

0036150  
 
Er valt nog meer te regelen; daarover volgt nader bericht via de afdelingsleider. 
 
Sterkte voor iedereen in deze bijzondere week! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De directie van het CLV 
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Karin Wouters en Willem de Vos 


