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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

Krommenie 19 december 2021 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat een week had moeten worden waarin we samen het jaar afsluiten en we mooie kerstactiviteiten 
gepland hadden, kregen wij gisteren het bericht dat de scholen per direct dicht moeten. In deze brief 
informeren wij jullie over de huidige stand van zaken. 

Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gaan alle scholen in het voortgezet 
onderwijs dicht. Leerlingen in een kwetsbare positie en eindexamenleerlingen mogen wel naar school. 
De schoolexamens voor de examen- en voorexamenleerlingen moeten doorgaan op school. Op 
school blijven uiteraard de huidige basismaatregelen gelden. 
 
Het uitgangspunt vanuit de overheid is dat het onderwijs na de kerstvakantie,  
op 10 januari 2022, weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari a.s. een besluit over. 
Mocht fysiek onderwijs nog niet mogelijk zijn, dan zal er les op afstand moeten worden gegeven. We 
informeren jullie hierover verder, zodra daarover meer duidelijkheid is. 

Wat betekent dit nu voor onze school? 

• Morgen gebruiken we om ons voor te bereiden op de nieuwe situatie. Er zijn daarom 
maandag 20 december geen lessen en er is nog geen opvang voor leerlingen in een 
kwetsbare positie 

• Morgen kunnen alle leerlingen volgens het bijgevoegde overzicht kort naar school komen om 
spullen uit het kluisjes te halen, hulp te vragen voor de laptop als dit aan de orde is bij onze 
ICT-medewerkers, nog een boek halen of ruilen in de mediatheek en vragen stellen als die er 
zijn 

• Morgen ontvangt iedereen informatie over hoe de lesdagen er vanaf 21 december uit zien 

• Vrijdag 24 december vindt er geen onderwijs plaats en begint de kerstvakantie 

Voor leerlingen in een kwetsbare positie is vanaf dinsdag 21 december opvang op school mogelijk. 
Hiervoor kan contact opgenomen worden met de trajectgroepcoach of de mentor. 
 
Helaas is dit weer een periode zonder fysiek onderwijs voor veel leerlingen. Het vraagt van iedereen 
extra inzet, flexibiliteit en creativiteit. Laten we in verbondenheid door deze periode komen.    
 
Voor nu wensen we jullie vooral veel gezondheid toe in deze bijzondere tijd. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
Sandra Campos 
rector     
 
 
Bijlage 
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