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Update leerlingen en ouders 5 maart 2021 
 
Wat leuk dat we weer alle leerlingen zien! Deze week zijn alle klassen weer even naar school gekomen en 
hebben ze (ondanks het soms koude weer) erg enthousiast gesport. Dat smaakt naar meer! Komende week 
gaan alle klassen weer minimaal één dag naar school en daarover nog wat laatste mededelingen. 
 
Lesrooster vanaf maandag 8 maart 
- Het rooster dat je nu ziet, klopt qua lessen, maar de lokalen staan er nog niet goed in. Dit gaat komend 

weekend gebeuren.  
- Lestijden blijven zoals ze de afgelopen weken waren: regulier lessen van 40 minuten, Monnikskap lessen 

van 40 en 60 minuten. 
- De lesdagen op school zijn grofweg als volgt: 

▪ 1e en 2e klassen dinsdag en donderdag 
▪ 3e klassen vrijdag 
▪ 4V, 4H, 5V afwisselend maandag en woensdag (te beginnen met komende week 4V op maandag en 

4H, 5V op woensdag) 
▪ Examenklassen de hele week 

- Het lesrooster voor de onderbouw is flink op de schop gegaan. De lessen universum en nieuwe media zijn 
eruit gehaald, er is een LO-blok op het sportveld ingezet, de projecten zijn erin gezet en maatwerk, 
mentoruur en vaklessen zijn zodanig geroosterd dat er mooie aaneengesloten blokken ontstaan.  

- De meeste 1e en 2e klassen komen 2 x naar school (dinsdag en donderdag) maar er zijn ook klassen bij die 
nog een 3e keer naar school komen omdat het LO-blok op een andere dag geplaatst moet worden.  

- De 3e klassen komen vrijdag naar school. Aangezien niet alle LO-blokken op die dag passen, komen een 
aantal klassen voor de LO-lessen op een andere dag naar school. 

- 4H, 4V, 5V houden hun huidige lesrooster waarbij ze 4 dagen online les hebben en 1 dag op school 
ditzelfde rooster volgen. Op een lesdag op school zijn ook de DC-uren op school ingeroosterd.  

 
Toetsen en examens 
- Als je nog wilt deelnemen aan een van de CITO-luistertoetsen op 9 maart (havo) of 10 maart (vwo), dan 

kun je je tot maandagochtend a.s. 09.00 uur aanmelden.  
- Op 17 maart staat een inhaalmoment gepland voor de leerlingen die tijdens de herkansingsdagen een 

toets hebben gemist. Meer info volgt vanuit dhr. Kieboom. 
 
Overige mededelingen 
- De catering zal dagelijks van 12.00 uur – 13.30 uur geopend zijn. 
- De gangen van de Monnikskap zijn tijdens deze beperkte lockdown uitsluitend toegankelijk voor de 

leerlingen van de Monnikskap; uitzondering is alleen als je bij je kluisje moet zijn. Als je les hebt in de 
gymzaal a.u.b. buitenom lopen! 

- De excursie voor CKV en maatschappijleer naar Den Haag die op 13 en 14 april voor de bovenbouw 
gepland stond, gaat niet door. 

 
Het MT 


