Datum: 19 december 2021
Betreft: corona-update

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
In de loop van de dag werd gisteren duidelijk dat het voortgezet onderwijs (deels) dicht zou gaan. Gisteravond
werd dit dan ook medegedeeld tijdens de persconferentie. Naar aanleiding van de persconferentie zijn er
verschillende overleggen geweest en zijn er voor de scholen van @VOcampus de volgende afspraken gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De lessen voor de examenleerlingen gaan door conform rooster. Dit geldt eveneens voor de geplande
toetsen. Deze lessen worden verzorgd op school.
De lessen voor de overige leerjaren komen te vervallen.
De DC uren gaan door voor de examenleerlingen; voor de niet-examenleerlingen vervallen de DC uren. De
DC uren voor de examenleerlingen worden op school gegeven.
De mentoren van de leerjaren 1 t/m 5 zullen de komende week contact opnemen met elke leerling. Tijdens
het gesprek zal er vooral aandacht besteed worden aan de sociale en mentale aspecten. We verwachten
van de leerlingen dat zij hier dan ook voor beschikbaar zijn.
Alle kerstactiviteiten van komende vrijdag komen te vervallen. Iedereen is die dag dus vrij.
De leerlingen van leerjaar 1 t/m 5 krijgen de gelegenheid om op maandagochtend 20 december van 09.00
uur tot 12.00 uur , voor zover nodig, spullen uit hun kluisje te halen. Dit is noodzakelijk omdat de kans
groot is dat we na de kerstvakantie alle lessen digitaal moeten gaan verzorgen.
De teamcoördinatoren inventariseren bij hun mentoren of en zo ja, wie de kwetsbare leerlingen zijn. Deze
leerlingen worden van dinsdag tot en met donderdag opgevangen in de mediatheek. De
teamcoördinatoren zullen met hen dan ook afspraken maken wat zij kunnen doen tijdens deze dagen. Ook
de ouders/verzorgers kunnen bij de mentor van hun kind aangeven of hun zoon/dochter tot deze groep
behoort.

In de komende dagen zullen wij ons buigen over de vraag of de toetsweek, die start op 21 januari, door kan
gaan. Er zijn ongetwijfeld nog vele vragen, die zijn natuurlijk van harte welkom. Blijf de mail extra in de gaten
houden. De kans is groot dat wij u de komende dagen nader zullen informeren over de gang van zaken.
Met vriendelijke groet,

namens het MT en teamcoördinatoren,
Gijs van Wijlen
Rector a.i.
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