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Betreft: Update n.a.v. lockdown per 19 december 2021  
  
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 

We hadden zo gehoopt dat we de kerstvakantie ‘ongeschonden’ zouden halen, maar dat blijkt 
helaas niet het geval; sinds vandaag is de school verplicht gesloten. In deze brief leggen we 
de belangrijkste besluiten uit die we voor de school genomen hebben. 

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 december geen les, ook niet online 
Het is door de overheid niet verplicht gesteld in deze week voor de kerstvakantie online 

onderwijs te verzorgen. Er resteren nog slechts drie dagen tot de vakantie (vrijdag 24 
december was immers al een vrije dag) en de ervaring leert dat de leeropbrengst in de dagen 
voor Kerst niet optimaal is. We hebben dan ook besloten om de komende dagen geen 
onderwijs meer te verzorgen volgens rooster, ook niet online; eventueel in de les geplande 
toetsen nemen we deze week ook niet meer af. Uitzondering hierop deze week zijn de PWS-
presentaties voor 6V, de mondelingen Duits 5H en een examenonderdeel voor biologie 5H. 
Hierover volgt nog informatie via de docent. 

 
Geen klassikale lessen deze week, wel contact mogelijk met docent 
De vakdocenten geven deze week in elk geval nog één online instructie aan hun lesgroepen 
via Teams t.a.v. het werk in de huidige schoolweek en/of toetsweek 2 voor de bovenbouw, 
die start op donderdag 13 januari. Tot woensdag 22 december 15.00 uur kunnen leerlingen 
nog vragen stellen aan de docent via Teams. Uiterlijk donderdag 23 december geven de 
docenten dan nog antwoord.  

 
Vanaf maandag 10 januari mogelijk online onderwijs 
Zoals ook aangegeven tijdens de persconferentie, moeten we rekening houden met het feit 
dat we vanaf maandag 10 januari (na de kerstvakantie) online lessen gaan verzorgen. Dit 
wordt pas bekend gemaakt tijdens de persconferentie van 3 januari. Dit geldt overigens niet 
voor de examenklassen: ook als er online onderwijs moet plaatsvinden, mogen de 

examenklassen gewoon op school les volgen. Voor kwetsbare leerlingen kijken we ook naar 
een oplossing voor na de vakantie. Als we online onderwijs gaan geven, zullen we 
overschakelen naar een 45-minutenrooster. Meer informatie hierover volgt in de tweede week 

van de kerstvakantie. 
 
Dinsdag 21 t/m donderdag 23 december: elke klas nog één keer op school 

Mede vanwege de kans op online onderwijs na de vakantie en het leeghalen van de kluisjes, 

verwachten we van morgen tot en met donderdag elke klas nog één keer op school gedurende 
maximaal 30 minuten. Dit vindt plaats volgens een rooster op: 
 

Dinsdag 21 december 15.00 – 16.30 uur 
Woensdag 22 december 09.00 – 15.15 uur 
Donderdag 23 december 09.00 – 11.15 uur 
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Hiervoor gebruiken we de volgende ruimtes: mediatheek (‘med’ in het rooster), samen-

werkingslokaal (22), mavoplein, 49/50 en lokaal 18. Op welk moment en in welk lokaal 
elke klas wordt verwacht, staat in een rooster als bijlage bij deze brief.  
Dit rooster komt ook op de site en de mentor zal hierover nog contact zoeken met zijn/haar 
klas. Tijdens deze 30 minuten zijn niet meer dan vier klassen tegelijk in het hele gebouw. Op 
school doorlopen alle leerlingen de volgende stappen: 
 

• De onderbouw (klas 1, 2 en 3) komt de school in via de achteringang, de bovenbouw 

(klas 4, 5 en 6) via de hoofdingang.  
• Je gaat meteen naar het lokaal (zie rooster) waar je je mentor ontmoet. Dit zijn de 

grotere ruimtes in de school, waar afstand houden goed mogelijk is. 
• In het lokaal bij de mentor geef je je artikel af voor de Voedselbank; ondanks dat er 

geen kerstvieringen zijn willen we deze sympathieke actie nu meer dan ooit samen met 
jullie tot een mooi einde brengen. Neem je allemaal iets mee? 

• Van de mentor krijg je in het lokaal twee bonnen: één voor een originele Griftland-
hoodie (in diverse kleuren, ter bestrijding van de kou in de klas) en één voor een oliebol.  

• Hierna ga je eerst naar je kluisje en haal je al je boeken eruit (voor als na de vakantie 
online onderwijs gegeven moet worden). 

• Daarna ga je naar de brugklasaula en zoek je tegen inlevering van de bon een hoodie 

uit in de gewenste maat en kleur. De kleuren en maten hangen uit, op basis daarvan 
maak je snel je keuze.  

• Meteen hierna verlaat je de school via de openslaande deuren van de brugklasaula. 
Buiten achter de school staat een kar van IJssalon Bemer, waar voor elke leerling tegen 
inlevering van de bon een oliebol verkrijgbaar is.  

• Daarna vertrek je weer; blijf niet langer op school of op het terrein dan nodig. 
 
We hadden gehoopt het jaar op een mooie en verbindende manier met elkaar af te kunnen 
sluiten, maar we zijn ingehaald door de realiteit. Hopelijk is de korte route door school, die 

toch nodig is om de kluisjes leeg te halen, nog een pleister op de wond. Zorg wel dat je op 
school je mondkapje draagt en dat je zo veel mogelijk afstand houdt van elkaar. 
 
Toetsweek 2 (3M 4M 4H 5H 4V 5V 6V) gaat door zoals gepland 
Vanaf donderdag 13 januari 2022 staat toetsweek 2 gepland. Aangezien dit onderdelen betreft 
die in het PTA staan, kan en mag de toetsweek gewoon op school plaatsvinden. De toetsstof 
zal bestaan uit de lesstof die tot en met afgelopen vrijdag 17 december is behandeld. 

 
Na de kerstvakantie 

De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari, het einde van de 
kerstvakantie. Hoe het verder gaat na de kerstvakantie, vanaf 10 januari, is nog onzeker. De 
ontwikkelingen zijn niet te voorspellen, maar desondanks ziet het kabinet het liefst dat basis- 

en voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer opengaan. Het voornemen van het kabinet 

is om daarover maandag 3 januari een besluit te nemen. 

 
Eind van de week laatste nieuwsbrief 
Eind van de week sturen we nog een laatste nieuwsbrief voor de vakantie waarin we 
vooruitkijken naar de periode ná de kerstvakantie. Heb je nog dringende vragen? Aarzel niet 
om contact op te nemen met de mentor of de teamleider.  
 

Met vriendelijke groet, 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
rector       plaatsvervangend rector 


