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Betreft: Update voor de kerstvakantie  
  

 
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 
 
Niemand had het verwacht, de plotselinge scholensluiting met ingang van afgelopen 

maandag. Gelukkig hebben we van dinsdag tot en met vandaag alle klassen nog beurtelings 
op school kunnen ontvangen om hun kluisje leeg te halen, hun artikel voor de Voedselbank 

af te geven en een hoodie en een oliebol van Bemer te scoren. We zijn blij dat we dit nog 
voor de vakantie hebben kunnen realiseren en de opbrengst voor de Voedselbank is 
overweldigend, rond de 80 kratten: heel veel dank voor alle donaties! 

Vanaf maandag 10 januari mogelijk online onderwijs 
We hopen het niet, maar we moeten 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 op school les volgen. 
Voor kwetsbare leerlingen kijken we ook naar een oplossing voor na de vakantie. Áls we online 
onderwijs gaan geven, zullen we overschakelen naar een 45-minutenrooster. Meer 
informatie hierover volgt in de tweede week van de kerstvakantie. 

Vooruitkijkend naar het tweede halfjaar willen we nog de volgende onderwerpen 

met jullie delen. 

Extra herkansing en spreiding Centraal Examen 2022 
Onlangs is door het ministerie van onderwijs bekend gemaakt dat er, net als in 2021, een 
versoepelde examenregeling wordt gehanteerd. Eindexamenkandidaten krijgen een extra 
herkansing en de mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken. Hierover 

zullen alle examenleerlingen nog uitgebreid worden geïnformeerd en geadviseerd, maar de 
tijdvakken zijn als volgt: 
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Voor de agenda 

Omdat er nog zo veel onzeker is m.b.t. de periode na de kerstvakantie, is de jaaragenda voor 
het tweede halfjaar nog niet definitief. Enkele aandachtspunten/wijzigingen voor het 
tweede halfjaar: 

• Maandag 10 januari is het eerste uur vrij (of we nu online of fysiek lesgeven) 
i.v.m. een (mogelijk online) nieuwjaarsbijeenkomst van onze medewerkers. 

• Het tweede halfjaar en daarmee het nieuwe rooster is een week naar achteren 

geschoven. Dit begint niet op maandag 17 maar op maandag 24 januari. 
• De geplande derde studiedag op dinsdag 25 januari komt te vervallen. Als we 

online onderwijs moeten verzorgen is een studiedag voor medewerkers praktisch 
gezien moeilijk te organiseren en een dag extra les is geen overbodige luxe, of het 
nou online is of fysiek. Dinsdag 25 januari is er dus gewoon les voor iedereen. 

• Het jaarlijkse Gala voor de bovenbouw: dit stond gepland op vrijdag 28 januari 

maar staat nu (onder voorbehoud van eventuele maatregelen) gepland op vrijdag 8 
april 2022. 

 
Voor een actueel overzicht van de jaaragenda verdient het aanbeveling om onze site 
regelmatig te raadplegen. 

Toetsweek 2 (3M 4M 4H 5H 4V 5V 6V) gaat door zoals gepland 

We zeiden het zondag al, maar voor de zekerheid nogmaals: 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 vrijdag 17 december is behandeld. 
 
Werkweken en excursies  
Het is nog steeds onze inzet om, zodra het weer kan, geplande excursies en de werkweken 

voor 3M, 4H en 5V in de eerste week na de meivakantie door te laten gaan. Wat helaas niet 
door kan gaan is het wintersportweekend voor 3V, 3H en 4M; dit zal niemand verbazen. 
Natuurlijk kan er overmacht ontstaan waardoor we zaken op een laat moment toch weer 
moeten aanpassen, maar we achten het belang ervan voor de leerlingen zo groot, dat we dit 
risico op de koop toe nemen. We realiseren ons dat in geval van buitenlandse reizen er 
richtlijnen gelden van de betreffende landen op het gebied van een geldig coronabewijs. We 

zullen hier zeer zorgvuldig mee omgaan en iedereen hier ruim op tijd in meenemen. Inzet is 
uiteraard dat álle leerlingen mee kunnen. Over excursies zullen de betreffende leerlingen per 
geval worden geïnformeerd door de teamleider of vakdocent. 

 
Update tijdens de kerstvakantie 
De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari, het einde van de 

kerstvakantie. Hoe het verder gaat vanaf 10 januari moeten we horen op 3 januari. We komen 

dan weer bij jullie terug, kerstvakantie of niet. We hopen nog steeds dat het na de kerst-
vakantie weer mogelijk is om naar school te gaan.  
 

Tot besluit 
Lockdown of niet, het is na vandaag toch ook ‘gewoon’ kerstvakantie. In de aanloop daar 
naartoe hebben we het moeten stellen zonder de gebruikelijke gezellige bijeenkomsten met 
elkaar, waar we allemaal zo naar hadden uitgekeken.  

Toch richten we onze blik met vertrouwen op het nieuwe jaar omdat we tot nu toe, hoe 
moeilijk ook, altijd bewezen hebben flexibel om te kunnen gaan met de steeds wisselende 
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omstandigheden. Ook al moeten we volgens de deskundigen rekening houden met het feit 

dat we moeten leren leven met corona, onze kerstkaart van dit jaar (zie onder) benadrukt 
dit vertrouwen; laten we dit met elkaar proberen te behouden. 
 
Voor nu wensen wij alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij onze school nogmaals mooie 
en gezegende kerstdagen, een fijne vakantie en het allerbeste voor 2022.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
rector       plaatsvervangend rector 

 
 

 


