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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen 
 
 
Het besluit om de lockdown te verlengen tot 9 februari  betekent dat onze schoolgebouwen 
helaas dicht blijven tot die datum en dat we op dezelfde manier doorgaan met de online 
lessen als de afgelopen dagen. Er zijn nog steeds twee uitzonderingen: de lessen aan de 
examenklassen worden wel fysiek op school gegeven en de schoolexamentoetsen van de 
examen- en voorexamenklassen worden op school afgenomen. Vanaf gisteren is daar een 
nieuwe regel bijgekomen, namelijk dat leerlingen onderling ook 1.5 meter afstand moeten 
houden.  
 
De gisteren afgekondigde maatregelen voor examenleerlingen op school heeft nogal wat 
consequenties. We spannen ons in om, zover het mogelijk is, de afstand van anderhalve 
meter tussen leerlingen onderling te realiseren. Daarbij zijn we afhankelijk van hun 
medewerking.  
Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat alles wat we hieronder beschrijven en van 
leerlingen vragen, niet bedoeld is om ons netjes aan de regels te houden, maar vooral om de 
kans op toename van het aantal besmettingen zo klein mogelijk te maken. 
Dat is dan ook de reden waarom we om zoveel mogelijk medewerking vragen, ook al zit er 
niets leuks bij deze maatregelen. We moeten met ons allen nog een poosje doorbijten. En 
we begrijpen ook dat dit thuis veelal niet meevalt.  
 

- Vanaf vrijdag aanstaande, 15 januari, mogen in een lokaal maximaal 15 leerlingen 
zitten, alleen aan een gestickerde tafel zodat de afstand van anderhalve meter 
gewaarborgd is 

- Iedereen houdt het mondkapje op, totdat hij of zij zit. Als je opstaat, doe je je 
mondkapje voor en dat lukt vast zonder discussie of correctie 

- De leerpleinen en studieruimtes zijn ook gestickerd; alleen op die plekken mag je 
zitten. Dat betekent helaas dat op de nu al populaire leerpleinen in het nieuwe 
gebouw veel plekken leeg moeten blijven 

- In de pauzes gaat iedereen naar beneden en zoveel mogelijk naar buiten. Als het 
regent zorgen we ervoor dat je ergens overdekt kunt staan. De catering is na vandaag 
gesloten, anders kunnen we opeenhoping van leerlingen niet voorkomen 

- Als je een plek binnen vindt, houd je afstand. De picknickbanken zijn van stickers 
voorzien.  

- Waar mogelijk is er een surveillant om een oogje in het zeil te houden in de lokalen 
waar geen leraar aanwezig is. We vragen van iedereen om ervoor te zorgen dat dit 
eigenlijk niet nodig is 

- We reserveren enkele lokalen waar je, als je een tussenuur hebt, in stilte en op 
afstand kunt werken 

- De SE toetsen worden afgenomen in enkele grote ruimtes, met de nodige afstand en 
in lokalen voor maximaal 15 leerlingen 

 



Voor de overige leerlingen: 
 

- De komende toetsweek voor leerjaar 3 kan niet op school plaatsvinden. Dat betekent 
dat leraren zich buigen over wat er wel mogelijk is. Hierbij gaan we vooral op zoek 
naar een manier om leerlingen zo goed mogelijk in te laten zien welke profielkeuze 
ze moeten maken. Daarover hoor je binnenkort meer via de afdelingsleider 

- Toetsen voor de overige leerjaren gaan digitaal door indien mogelijk en anders 
worden ze verplaatst naar een later tijdstip. De docent houdt je hiervan op de hoogte 

- Voor een les is het van belang dat zowel de docent als leerling zich inspant dat 
betekent dat we verwachten dat de leerling zichtbaar aanwezig is en actief aan de les 
meedoet. We hopen dat u als ouder dit gesprek ook aangaat met uw zoon/dochter 
 

 
We moeten het samen nog een paar maanden vol zien te houden. Met het voorjaar en de 
vaccinatie in zicht hopen we snel weer tot een ‘normale’ samenleving over te kunnen gaan.  
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