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NIEUWSBRIEF 19 december 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 

 
Beste leerling en ouder(s)/ verzorger(s), 

Vol spanning hebben we gisteren geluisterd naar de persconferentie van het kabinet. 

De nieuwe maatregelen die nodig zijn om verspreiding van de omikronvariant van het 

coronavirus te vertragen zijn fors. Klik hier voor de website van de Rijksoverheid.  

De scholen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf maandag 20 december tot vrijdag 

24 december voor bijna alle leerlingen dicht.  

Samen met de middelbare scholen in de regio, Merletcollege en Metameer, en in 

overleg met de medezeggenschapsraad en leerlingenraad  hebben we de volgende 

besluiten genomen. 

 

Examenklassen (4 mavo, 5 havo, 6 vwo) 

• We zijn heel blij dat we het onderwijs aan de examenklassen op school mogen 
blijven geven.  

• De lessen en PTA-toetsen gaan van maandag 20 december tot en met 
donderdag 23 december gewoon door volgens het normale rooster.  

• Op vrijdag 24 december start de kerstvakantie. De kerstactiviteiten vervallen.  
 

Niet-examenklassen (klas 1, 2, 3 mavo/havo/vwo, 4 havo, 4 en 5 vwo) 

• Van maandag 20 tot en met donderdag 23 december zijn er geen lessen voor 
de niet-examenklassen. Er zijn ook geen online lessen.  

• Alle leerlingen van de niet-examenklassen komen maandag 20 december of 
dinsdag 21 december voor een mentorles en/of mentorgesprek verplicht naar 
school.  

• De verplichte mentorles staat vanaf vandaag in Magister.  

• Alle leerlingen kunnen dan ook hun kluisje leegmaken.  

• De kerstactiviteiten op vrijdag 24 december vervallen.  

• We nemen deze week besluiten over het doorgaan van toetsweek 2.  
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
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PTA-toetsen voor-examenklassen (4 havo en 5 vwo) 

• De geplande PTA-toetsen van de voor-examenklassen worden deze week 
afgenomen. Het rooster daarvoor volgt op morgen, maandag 20 december.   

 

Noodopvang  

• Met ingang van dinsdag 21 december is er noodopvang op school.  

• Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen hun kind aanmelden voor 
deze noodopvang via Yvonne.vanderlinden@elzendaalcollege.nl.  

• Kwetsbare leerlingen worden vanaf dinsdag op school verwacht. De 
ondersteuningscoördinator neemt in overleg met mentoren op maandag 20 
december met de leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) contact op via de mail. 

 

Onderwijs na de kerstvakantie 

We hopen dat we na de kerstvakantie alle lessen weer op school mogen geven. De 

docenten bereiden zich gedurende deze week voor op mogelijke online lessen.  

Op maandag 3 januari krijgen we vanuit de overheid nadere informatie over het 

onderwijs na de kerstvakantie.  

Als er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan de mentor.   

 

BLIJF VOORZICHTIG EN BLIJF GEZOND 
 

 
 
 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h 

Nienke Nagelmaekers – vervangend conrector h/v onderbouw  

Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw 

 

Lisette Verstegen – rector  
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