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Beste leerlingen eindexamenkandidaten, beste ouders/verzorgers,  
  
Zoals jullie allemaal afgelopen dinsdag hebben kunnen horen, is de lockdown verlengd tot 
tenminste 9 februari. Hierbij informeren we jullie wat dit betekent voor de 
eindexamenkandidaten.  Lessen hybride: online en fysiek op school gedurende de lockdown 
Afgelopen dagen hebben we middels een enquête aan zowel leerlingen als docenten, 
geïnventariseerd wat gewenst en mogelijk is voor de verlengde lockdown. Op basis hiervan 
hebben we besloten over te gaan op hybride onderwijs voor de komende periode. Dit betekent 
dat we met ingang van maandag 18 januari a.s., starten met online onderwijs volgens het 
verkorte lesrooster in de ochtend en voormiddag, en fysiek les volgens een keuzerooster vanaf 
13.30 uur in de middag op school.   
  
Hiermee garanderen we voldoende onderwijstijd in de aanloop naar de laatste toetsweek van 4 
tot en met 12 maart. Het volgen van de online lessen is verplicht. Het volgen van de fysieke lessen 
is facultatief; elk vak zal tenminste 1 keer per week worden aangeboden. We adviseren jullie 
nadrukkelijk om hier goed gebruik van te maken; je mentor zal hierover contact opnemen als dat 
nodig is.   
  
Momenteel zijn we bezig om het keuzerooster te maken voor de komende weken. De 
verwachting is dat leerlingen zich vanaf komend weekend weer voor deze lessen kunnen 
inschrijven via Magister, deze lessen worden als een activiteit aangeboden. De examinatoren 
zullen nog een omschrijving toevoegen aan de activiteit in Magister, zodat jullie weten wat het 
onderwerp van de les is.   
  
N.B.: vrijdag 22 januari is een gewone lesdag volgens verkort rooster.   
  
Daarnaast is het gedurende de lockdown altijd mogelijk om in de ochtend op school te komen 
werken als het thuis niet goed lukt. Aanmelden hiervoor kan via je mentor, of rechtstreeks bij 
Ingeborg Nietzman of Annette Bosscher.   
  
Aanscherping regels omtrent afstand  
Voor de leerlingen die op school komen, geldt dat er tussen leerlingen, tussen leerlingen en 
personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling van nu af aan altijd 1,5 meter afstand 
bewaard wordt. Uiteraard zullen onze onderwijsruimten hierop ingericht worden voor de fysieke 
lessen. Dit betekent dat jullie niet alleen ín maar ook buiten de lessen om, in en om het 
schoolgebouw, afstand dienen te houden van elkaar en bij het bewegen door de school steeds je 
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mondkapje dragen. Alleen op deze manier is het mogelijk om ook fysiek onderwijs aan jullie te 
blijven geven.   
  
We doen hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van jullie allen hier zelf goed op te blijven 
letten en je te allen tijde aan instructies, kenbaar gemaakt door pijlen, posters of  
mondeling door medewerkers van school, te houden. We verwachten van 6eklassers dat jullie dit 
prima zelf kunnen zonder dat we daar steeds op moeten wijzen.   
  
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden 
nageleefd.  Daarbij gaat het om:  • Een goede melding en monitoring van besmettingen• Het 
strikt toepassen van de hygiënemaatregelen, waaronder het in de school (buiten de lessen) 
dragen van een mondneusmasker. Het dringende advies t.a.v. mondneusmaskers is nadrukkelijk 
een aanvulling op deze regels en geen vervanging daarvan.  
  
Kijk- en luistertoetsen Moderne Vreemde Talen eind januari  
Deze staan ongewijzigd gepland voor woensdag 27 (Engels), donderdag 28 (Frans) en vrijdag 29 
januari (Spaans). Gedetailleerde informatie over de wijze van afname in verband met de 
aangescherpte afstandsregels volgt nog, evenals over de overige lessen die dag. Oefenmateriaal is 
beschikbaar voor de leerlingen in de digitale omgeving van Woots.   
  
Op naar de laatste SE week! En daarna richting CE  
Begin maart, na de voorjaarsvakantie, is jullie laatste SE week. Bereid je hier zo goed mogelijk op 
voor, en neem contact op met je vakdocent als je vragen hebt hoe je dit in de huidige 
omstandigheden het beste kan doen.  
  
Vlak voor de kerstvakantie werd bekend dat voor de afname van het CE straks in mei en juni een 
verlenging van de afnameperiode en een extra herkansing gepland wordt. Zodra hierover meer 
duidelijkheid is, ontvangen jullie hierover bericht. De meest recente informatie is te vinden op de 
site van examenblad.nl, Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2021 - Examenblad.  
  
Tot slot  
Voor iedereen is het lastig dat de lockdown verlengd is, niet alleen wat betreft het geven en 
volgen van onderwijs, maar ook in ieders persoonlijke situatie. Het heeft grote impact op ons 
allemaal, daar zijn we ons terdege van bewust. Met bovenstaande besluiten en afspraken zijn we 
ervan overtuigd dat we er samen, team, leerlingen en ouders, het beste van maken. We hebben 
er nog steeds het volste vertrouwen in dat we jullie op deze manier zo goed mogelijk kunnen 
begeleiden richting de afronding van jullie VWO.   
  
Indien je zorgen, vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met je 
mentor, of ondergetekenden. We wensen jullie veel succes de komende weken!  
  
Ingeborg Nietzman teamleider Leerjaar 5 en 6  
Fleur van Uffelen Examensecretaris  
 


