Beste leerling en ouder(s)/ verzorger(s),
Deze week informeren we jullie elke dag over de besluiten die we hebben genomen.
We willen dat graag zorgvuldig doen en doen een beroep op jullie geduld en begrip.
Nieuwe berichten kunnen jullie eind van de middag verwachten. Gisteren hadden we
helaas een storing van Magister, waardoor ouder(s)/verzorger(s) pas laat de mail
hebben ontvangen. We bieden ons excuus aan voor deze late communicatie op zo’n
spannende dag.
Mentorcontact
De mentoren van de niet-examenklassen nemen deze week contact op met hun
mentorleerlingen of plannen een mentoruur in met verplichte aanwezigheid. De
mentor bespreekt met de leerlingen de gevolgen van de lockdown, op school en
thuis.
De mentoren van examenklassen hebben hun leerlingen op school gesproken of
nemen nog contact op.
Kluisjes
Voor de leerlingen van de niet-examenklassen geldt dat zij deze week hun kluisje
kunnen leegmaken. Kom zo veel mogelijk alleen naar school.
Kerstviering
De kerstviering op vrijdagochtend 18 december komt voor alle klassen te vervallen.
De kerstactie met trekking voor een goed doel schuiven we door naar januari. Wordt
vervolgd.
Na de kerstvakantie:
Niet-examenklassen (klas 1, 2, 3 mavo/havo/vwo, 4 havo, 4/5 vwo)
Na de kerstvakantie volgen de niet-examenklassen alle lessen online. Publicatie van
het rooster volgt later deze week.
Bij de online lessen is aanwezigheid verplicht. We zijn bezig met nieuwe regels voor
de digitale lessen. Deze regels volgen later deze week.
Examenklassen (4 mavo, 5 havo, 6 vwo)
Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. De lessen gaan
na de kerstvakantie volgens het normale rooster door. Ook de flexlessen en lessen lo
gaan gewoon door.
Toetsweek
Proefwerkweek 2 gaat door, maar er zijn wel enkele aanpassingen:
Examenklassen (4 mavo, 5 havo, 6 vwo)
15 t/m 22 januari: alleen de schriftelijke en kijk/luistertoetsen
25 en 26 januari: lessen
27 januari t/m 2 februari: mondelinge toetsen en (mogelijk) praktische opdrachten.
Daarnaast hebben de examenklassen lessen.

Niet-examenklassen
Na de lockdown willen we de leerlingen vanaf 19 januari eerst minstens een week op
school lessen laten volgen, voordat de proefwerkweek start.
19 januari t/m 26 januari: lessen
27 januari t/m 2 februari: proefwerkweek 2 voor klas 1, 2 en 3M
27 januari t/m 3 februari proefwerkweek 2 voor klas 3hv,4h,4v,5v
We wensen jullie een fijne avond en tot het nieuws van morgen!
Blijf gezond en houd moed.
Met vriendelijke groet,
Lisette Verstegen – rector
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw

