Rotterdam, 19 december 2021

Onderwerp: onderwijs van 19 december 2021 t/m 9 januari 2022

Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
Gisteren heeft het kabinet bekendgemaakt dat de scholen tot de kerstvakantie geen fysiek onderwijs aanbieden.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor de (voor-)examenleerlingen. Dit zijn de leerlingen uit leerjaar 3 en 4.
Voor een aantal (voor-)examenleerlingen gaat daarom op woensdag 22 december de inhaaldag wel door. De
inhaalafspraken staan vanaf morgen, 20 december, in het Magisterrooster van deze leerlingen en zijn verplicht.
Op school gelden de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van mondkapjes en anderhalve meter
afstand houden tot medewerkers.
Voor de periode na de kerstvakantie, vanaf maandag 10 januari 2022, weten we op dit moment nog niet hoe het
onderwijs eruit zal zien. De verwachting is dat het kabinet hierover op maandag 3 januari 2022 een besluit
neemt. Wij informeren ouders/verzorgers en leerlingen hierover zodra de informatie beschikbaar is. Het kan zijn
dat we in de periode na de kerstvakantie voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 uitsluitend online onderwijs
aanbieden. In dat geval kunnen leerlingen die thuis niet over een laptop of PC beschikken, een schoollaptop
lenen. Dit kunnen zij uiterlijk aanstaande maandag 20 december doorgeven aan de teamleider, Viktor de Dreu.
Hieronder staat hierover meer informatie.
Voor de examenleerlingen is er in alle gevallen een uitzondering. Zij krijgen tijdens een mogelijke fysieke sluiting
na de kerstvakantie, wel fysiek les op school.
Voor de leerlingen van leerjaar 3 geldt dat zij tijdens een mogelijke periode van onlineonderwijs, indien van
toepassing, wel op school komen voor de schoolexamens.
Tot slot, voor enkele leerlingen geldt dat zij toch op school uitgenodigd worden, ook al is er online onderwijs. De
ouders/verzorgers en de leerlingen ontvangen hierover persoonlijk bericht.
De afspraken op een rij:
-

Komende week zijn er voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 geen lessen.

-

Op maandag 20 december a.s. hebben alle leerlingen de mogelijkheid om boeken en/of andere spullen uit
hun kluisje te halen. Het is belangrijk dat alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 voor de zekerheid hun
schoolboeken thuis hebben voordat de kerstvakantie begint. Het kan namelijk zijn dat de lessen na de
kerstvakantie voor hen online zijn. We werken met tijdblokken voor het ophalen van spullen uit de kluisjes:


Leerjaar 1: 12.00 - 13.00 uur



Leerjaar 2: 13.00 – 14.00 uur



Leerjaar 3: 14.00 – 15.00 uur



Leerjaar 4: 15.00 – 16.00 uur

LET OP: mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand houden van schoolmedewerkers is verplicht!
-

Voor een aantal leerlingen van leerjaar 3 en 4 zijn er op woensdag 22 december a.s. inhaalafspraken op
school. Voor hen is aanwezigheid verplicht. Afspraken staan in het Magisterrooster.
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-

Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 kunnen uiterlijk morgen, 20 december 2021, een Magisterbericht sturen naar
Viktor de Dreu als zij verwachten dat zij een laptop van school nodig hebben in het geval dat er na de
kerstvakantie online lesgegeven wordt. Voor de duidelijkheid, dit geldt natuurlijk alleen als er na de
kerstvakantie voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 online lesgegeven wordt. We weten dat in de tweede
week van de kerstvakantie. Dit geldt niet voor de examenleerlingen omdat zij in alle gevallen wel naar school
komen.

-

Voor een aantal leerlingen kan er een andere afspraak vanuit school gelden. Ouders/verzorgers en leerlingen
worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

-

In de laatste week van de kerstvakantie ontvangen ouders/verzorgers en leerlingen bericht over het
programma vanaf maandag 10 januari 2022.

-

Als het onderwijs na de kersvakantie online is voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3, ontvangen de
leerlingen die eerder aangegeven hebben dat zij een laptop nodig hebben, een uitnodiging om een laptop op
te halen.

-

De afspraken die aankomende week gemaakt worden voor de online rapportgesprekken na de
kerstvakantie, gaan gewoon volgens planning door.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd
contact opnemen met de coach van uw kind.
Tot slot wensen we iedereen veel gezondheid en alvast alle goeds in het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal
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