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19 december 2021 

 
Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Jij als leerling van onze school hebt het vast gezien en gehoord en u als ouder/verzorger ook: tot onze 
verbazing gaan we toch dicht tot kerst met een aantal uitzonderingen. Helemaal dicht gaan we niet. 
Wat dit wel betekent, kun je hieronder lezen.   
 
Wat betekent dit voor jou als leerling en voor u als ouder/verzorger? 
 

- Morgen ben jij als leerling vrij. Er zijn dan geen lessen.  
- We gaan deze week geen lessen online geven, behalve onze International Schakel klas (ISK).  
- De praktijkvakken Vmbo basis kader klas 3 en 4 gaan zoveel mogelijk door van dinsdag tot en 

met donderdag.  
- Voor klas 4 Vmbo basis kader en Mavo Dikkenberg gaan de theorielessen zoveel mogelijk 

door volgens het huidige rooster.  
- De lessen aan de examenklassen Havo/Vwo gaan door van dinsdag tot en met donderdag.  
- De onderwijsteams overleggen maandag hoe de komende week er uit komt te zien. Hier 

worden ook afspraken gemaakt over de voorbereiding van de online lessen in januari als dit 
allemaal langer gaat duren.  

- Jij hoort en u hoort maandag vanuit de teamleiding hoe de komende dagen er uit gaan zien.  
- Dinsdag wordt de geplande toetsweek van Mavo Groene Driehoek klas 3 en 4 hervat. De 

toetsen van maandag worden naar de donderdag verplaatst. 

- We willen het jaar met onze leerlingen goed afsluiten. De mentoren plannen een moment 
deze week om dit online te doen.  

- Voor kwetsbare leerlingen is de school open.  
- Vrijdagmorgen is de laatste ochtend dat onze gebouwen open zijn; vanaf 12 uur is alles 

gesloten. 
 
Het betekent nogal wat, wat hadden we binnen de bestaande afspraken toch graag kerstvieringen 
met onze leerlingen willen doen. Het loopt echter anders. We blijven ons inzetten om zo goed 
mogelijk onderwijs te geven. We rekenen ook op uw medewerking hierin.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Dries Koster 
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