Beste ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren heeft het kabinet een strenge lockdown aangekondigd vanwege serieuze zorgen over de
oprukkende omikron-coronavariant. Hierbij zijn een aantal maatregelen benoemd. In deze mail sta ik
stil bij:
- Sluiting vo-scholen vanaf 20 december
- Praktijkgerichte lessen tot 23 december
- Geplande PTA toetsen tot 23 december
- Geplande overleggen en activiteiten tot 25 december
- Onderwijs vanaf 10 januari
- Boeken ophalen
We willen u vragen deze mail goed door te lezen en te bespreken met uw kind. Daarnaast willen we
benadrukken dat we de maatregelen volgen die door de overheid zijn bepaald. De school verzint dus
geen eigen richtlijnen. U kunt hier meer lezen over de regels voor het voortgezet onderwijs.
Sluiting vo-scholen vanaf 20 december
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle vo-scholen sluiten vanaf maandag 20 december. Aansluitend
is de kerstvakantie en start het onderwijs weer op maandag 10 januari.
Alhoewel het gevoel heerst dat de kerstvakantie voor alle leerlingen een week eerder begint en
daarmee de lessen op komende maandag, dinsdag en woensdag niet doorgaan, is dit echter niet
voor iedereen zo. Er zijn met de sluiting van de scholen ook nog een aantal richtlijnen aangekondigd
waar we ons aan moeten houden. We staan bij iedere richtlijn in deze brief stil.
Praktijkgerichte lessen tot 23 december
Het advies is gegeven om praktijkgerichte lessen de komende week als het mogelijk is door te laten
gaan. We hebben op school veel praktijklessen. Dat zou betekenen dat leerlingen toch iedere dag in
de komende week naar school moeten komen, met het risico op tussenuren. Op dit moment is het in
ons rooster niet mogelijk om dit zo snel goed vorm te geven voor slechts 3 schooldagen. Vandaar dat
onze praktijkgerichte lessen niet doorgaan.
Geplande PTA toetsen tot 23 december
Het kabinet geeft aan dat geplande PTA toetsen door moeten gaan. PTA toetsen zijn toetsen die
meetellen voor het schoolexamen. Dit zijn alle toetsen van leerjaar 4. Voor leerjaar 3 zijn dit toetsen
van de keuzevakken, maatschappijleer, wiskunde, kunstvakken, dienstverlening en producten,
natuur/scheikunde, biologie en lichamelijke opvoeding.
Leerjaar 1 en 2 hebben geen PTA toetsen. Dit betekent dus automatisch dat de eerste- en
tweedejaars leerlingen de komende week vrij zijn.
Dat houdt in dat alle PTA toetsen van leerjaar 3 en leerjaar 4 die gepland staan in Magister, komende
week op school gewoon door moeten gaan.
We hebben ervoor gekozen om toetsen op school af te nemen volgens het normale rooster. Dit geeft
de minste verwarring en is voor iedereen helder. Leerlingen komen dus alleen naar school voor een
les waar een toets gepland staat en mogen niet op school blijven hangen. Wanneer er geen toets
staat gepland in Magister bij een bepaalde les, dan hoeft de leerling ook niet naar school te komen.
Het is dus belangrijk dat u samen met uw kind even door Magister loopt en bekijkt of er ergens een
toets gepland staat. Tijdens deze toets moet uw kind dus naar school komen. Alle overige lessen niet,

ook al zijn deze wel zichtbaar in Magister. In de bijlage vindt u een voorbeeld van een rooster. Met
een rood vakje staat aangegeven wanneer deze leerling naar school moet komen volgens Magister.
Het kan zijn dat een leerling dan misschien meerdere toetsen op een dag heeft met flink wat vrije tijd
ertussen. Mocht dit uw zoon/dochter betreffen, dan is het belangrijk dat dit doorgegeven wordt aan
de mentor. We gaan dan bekijken of we dit kunnen aanpassen in het rooster. Dit kunnen we helaas
voor maandag niet meer realiseren, maar we kunnen het wel bekijken voor dinsdag en woensdag.
Het rooster van een derde- of vierdejaars leerling blijft in Magister staan zodat de leerling kan zien
wanneer er een toets staat gepland. De docent noteert uiteraard de aan- en afwezigheid tijdens de
toets.
Geplande overleggen en activiteiten tot 25 december
De komende week stonden er een aantal zaken op de planning. Hieronder geven we weer wat er met
deze overleggen en activiteiten gebeurt:
Ouderavonden leerjaar 1, 2 en 3 en overige oudergesprekken
De ouderavonden voor leerjaar 1, 2 en 3 zijn online georganiseerd door de mentor. Omdat we het
belangrijk vinden dat de voortgang van uw kind besproken wordt, laten we deze gewoon doorgaan.
Het rapport van uw kind sturen we op. Mocht u buiten de ouderavond nog een gesprek hebben op
school in de komende week, dan neemt de mentor mogelijk nog contact met u op om dit gesprek te
verzetten of eventueel online te doen. In uitzonderingsgevallen kan het toch zo zijn dat het gesprek
op school doorgaat. Uiteraard met in achtneming van de gebruikelijke maatregelen.
Kerstvieringen
Helaas moeten we ook dit jaar de kerstviering voor de leerlingen annuleren. Uiteraard betreuren we
dit, aangezien de kerstviering altijd een leuke en gezellige dag is waar leerlingen samen met de
mentor(en) het kalenderjaar afsluiten. We gaan bekijken of we in de toekomst alsnog iets kunnen
organiseren voor alle leerlingen om ze toch nog iets leuks aan te bieden.
Onderwijs vanaf 10 januari
Het onderwijs gaat vanaf 10 januari weer door. Het kabinet hoopt dat dit gewoon fysiek op school
kan, maar heeft ook aangegeven we misschien ons onderwijs weer online moeten gaan aanbieden.
Op 3 januari geeft het kabinet een persconferentie waarin ze aangeven hoe het onderwijs er na 10
januari uit zal zien. Uiteraard komen we dan zo snel mogelijk bij u terug.
Mocht het besluit vallen dat we online lessen moeten gaan verzorgen, dan brengen we u natuurlijk
meteen op de hoogte van hoe dit er uit komt te zien, welke klassen en leerlingen wel op school
onderwijs krijgen, hoe u eventueel een laptop kunt lenen, hoe we Teams weer gaan inzetten,
enzovoorts. Wij gaan de komende 3 dagen benutten om dit alvast zo goed mogelijk voor te bereiden
zodat we op 10 januari meteen kunnen starten met eventuele online lessen.
Boeken ophalen
Om ook de leerlingen goed voor te bereiden op eventueel digitaal onderwijs, krijgen alle leerlingen in
de komende week de mogelijkheid om hun boeken voor de zekerheid op te halen volgens het
volgende rooster:
- De leerlingen van leerjaar 1 halen de boeken op dinsdag tussen 8:45u en 12:00u op.
- De leerlingen van leerjaar 2 halen de boeken op dinsdag tussen 12:00u en 16:00u op.
- De leerlingen van leerjaar 3 halen de boeken op woensdag tussen 8:45u en 12:00u op.
- De leerlingen van leerjaar 4 halen de boeken op woensdag tussen 12:00u en 16:00u op.

Leerlingen van leerjaar 3 en 4 die komende week naar school komen voor een toets, mogen
uiteraard ook gewoon de boeken meenemen zodra ze de toets op school hebben gemaakt.
Toen we dit schooljaar startten in september konden we ons niet voorstellen dat we weer in deze
situatie terecht zouden komen. Mochten we weer digitaal onderwijs moeten gaan geven dan hebben
we de vorige keer echter bewezen dat we onder uitzonderlijke omstandigheden in staat waren om
goede lessen te verzorgen en de verbinding met de leerlingen en ouders te houden. We zijn ervan
overtuigd dat ons dat samen nu weer gaat lukken.
In de week van 3 januari informeren we u over de start van de lessen op 10 januari. Ik ga er vanuit u
op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen kunt u altijd mailen naar
info@campus013.nl .
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
directeur

