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Betreft: Update n.a.v. de persconferentie van gisteravond 
 

Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen,	

Waarschijnlijk zijn jullie, net als wij, overrompeld door de gisteravond aangekondigde 
ingrijpende aanpassingen van het coronabeleid vanuit Den Haag: vanaf morgen (maandag 
20 december) moeten nu ook de middelbare scholen hun deuren sluiten. Dat heeft 
natuurlijk gevolgen voor de geplande activiteiten voor komende week en na de 
kerstvakantie. Gevolgen die we met de hele schoolleiding morgenochtend meteen op een 
rijtje gaan zetten. 	

Om dat zorgvuldig te kunnen doen, zullen morgen (maandag 20 december) alle lessen 
en lesactiviteiten vervallen, met uitzondering van de PWS-presentaties voor de 
leerlingen van 6 vwo; deze gaan fysiek op school door zoals gepland, alleen de 6V-
leerlingen zelf en de betrokken docenten zijn hierbij aanwezig. Ouders kunnen online 
meekijken. Alle andere leerlingen hebben maandag geen les, de school (inclusief 
studieruimtes en Rebound) is maandag voor hen gesloten.	

Morgenochtend overleggen we verder over wat ons te doen staat en wat we nog wel 
kunnen organiseren, zowel van dinsdag 21 t/m donderdag 23 december (vrijdag 24 
december was er al geen les meer), als ná de kerstvakantie met mogelijk online onderwijs. 
Of we vanaf maandag 10 januari online onderwijs moeten gaan verzorgen of dat leerlingen 
dan weer naar school mogen komen, horen we definitief tijdens de aangekondigde 
persconferentie van maandag 3 januari. Ingeval van online onderwijs nemen we de 
richtlijnen mee van de VO-raad voor mogelijke uitzonderingen voor (voor)examenleerlingen 
en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.	

Vriendelijk verzoek om morgenmiddag de mail goed in de gaten te houden zodat 
iedereen weet wat er van hem/haar verwacht wordt vanaf aanstaande dinsdag.	

We kunnen ons voorstellen dat jullie op dit moment nog veel vragen hebben. Geef ons nog 
even de tijd tot morgenmiddag!	

Hartelijke groet, namens de schoolleiding,	

 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
Rector       Plaatsvervangend rector 


