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Beste leerling, beste ouder,  
 
Wij hopen dat jullie genieten van het bijzondere voorjaarsweer. Gisteravond was de 
persconferentie waarin duidelijk werd dat de middelbare scholen weer fysiek onderwijs 
mogen verzorgen voor alle leerjaren. Natuurlijk binnen alle geldende en bekende 
coronaregels. Daar zijn wij blij mee! We hebben hierop geanticipeerd (zie ook de brief van 
19 februari) en kunnen niet wachten om jullie weer welkom te heten. 
 
De afspraak is dat alle leerlingen weer naar school komen, als zij geen klachten hebben. 
Maandag en dinsdag 1 en 2 maart zijn de lessen voor leerjaar 1 t/m 5 online en voor de 
6e klassen fysiek op school, volgens het rooster dat in Magister staat. Woensdag 3 maart 
is een zelfstudiedag ter voorbereiding op de toets- en SE-week die start op donderdag 4 
maart. Alle toetsen kunnen op school afgenomen worden. Wij hebben daar in het rooster 
al rekening mee gehouden, zodat alle leerlingen op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. 
Ook de gymzalen worden hierbij betrokken. De leerjaren 1 t/m 3 zullen in vaste 
toetsruimten en volgens een vaste klassenplattegrond werken. Hierdoor zullen alle 
leerlingen komende week ten minste twee dagen naar school komen. 
 
Deze toetsweek is voor ons van belang om te weten waar alle leerlingen staan. Met de 
resultaten kunnen we een plan maken om zoveel mogelijk maatwerk te organiseren.  
 
Uiterlijk vrijdag 5 maart ontvangen jullie van ons het lesrooster voor na de toetsperiode. 
 
Voor nu wensen we jullie, namens het hele team, nog een heel prettige voortzetting van 
de krokusvakantie! 
 
Hartelijke groet, 
 
Jaco Mijnheer (leerjaar 1 & 2) 
Hans Schoonheim (leerjaar 3 & 4) 
Ingeborg Nietzman (leerjaar 5 & 6) 
Elly Loman (rector) 
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