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Beste eindexamenkandidaten, beste ouders/verzorgers,  
 

Sinds de kerstvakantie hebben we gekozen voor een hybride vorm van onderwijs aan 
jullie. Omdat de animo voor de keuzelessen nu terugloopt, zijn we in gesprek gegaan met 

alle betrokken partijen afgelopen week over het gewenste vervolg. Hierbij zien wij ons 
steeds opnieuw voor het hetzelfde dilemma geplaatst: Enerzijds is het gewenst om nog 

zoveel mogelijk fysieke lessen te geven tot de laatste SE week van maart (conform de 
wens van de meeste leerlingen en richtlijn van het Ministerie), anderzijds kunnen en 

willen we collega's niet verplichten om naar school te komen vanwege 
coronabezorgdheid, ook omdat dit in tegenspraak is met de algemene richtlijnen om zo 
veel mogelijk thuis te blijven en het reizen te beperken.  

 
De onzekerheid rondom het CE duurt helaas nog voort. Hoe dat er ook uit gaat zien (we 

hopen daar komende week meer over te horen), de aankomende laatste SE week is van 
groot belang voor de eindexamenkandidaten, en wordt nog groter mocht het CE geen of 

slechts deels doorgang vinden.  
 

Na dit alles afgewogen en besproken te hebben, is besloten om het fysieke onderwijs te 
hervatten volgens rooster. Dit betekent het volgende: 

 
We gaan alle lessen fysiek geven aan de 6e klassen op school volgens het huidige online 

verkorte lesrooster vanaf woensdag 3 februari tot en met dinsdag 2 maart. Het volgen van 
deze lessen is verplicht voor alle leerlingen.  

 
Vanzelfsprekend worden daarbij de geldende maatregelen betreffende het dragen van 

een mondkapje en afstand houden gehandhaafd. Het is van het grootste belang dat elke 
leerling uit zichzelf hier aan meewerkt. Alleen op die manier is de veiligheid voor onze 

collega’s te waarborgen.  

 
In tussenuren is het de bedoeling dat leerlingen werken in de bibliotheek en niet door 

school gaan zwerven en in gezellige groepjes dicht bij elkaar gaan zitten. Overal in school 
dienen zij te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen.  
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Daarnaast is er de mogelijkheid voor docenten om in de middag ook nog extra (keuze-
)lessen aan te bieden (die zij zelf naar eigen inzicht verplicht mogen stellen voor de 
leerlingen die bijv. onvoldoende staan voor hun vak). 
 
We zijn blij dat het overgrote deel van de examinatoren mee wil werken hieraan, ondanks 
dat dit praktisch gezien (in de combinatie met online onderwijs aan de andere leerjaren) 
maar ook mentaal gezien (bezorgdheid in de thuissituatie) veel vraagt. Het kan zijn dat 
hier en daar een les toch online wordt gegeven of uitvalt, dat is vanwege de geldende 
corona regels (thuisblijven bij klachten bijvoorbeeld) helaas onvermijdelijk. We rekenen 
op jullie begrip hierin.  
 
Deze omschakeling vraagt natuurlijk ook weer iets van jullie als leerlingen, ideaal zijn deze 
wisselingen in het bieden van onderwijs voor niemand. Toch menen we dat we het 
maximale kunnen bereiken in de begeleiding en voorbereiding van jullie, door jullie nog 

zoveel mogelijk te zien de komende weken. Zodra er meer bekend is over het CE horen 
jullie dat uiteraard.  
Mede namens mentorenteam Leerjaar 6, wens ik jullie veel succes deze laatste weken tot 
de toetsweek!  
 
Vriendelijke groet,  
 
Ingeborg Nietzman 
Teamleider Leerjaar  5 en 6 
 
 
 


