
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.  
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/voortgezet-onderwijs).   
 
De schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf maandag 20 december 
tot en met vrijdag 24 december voor bijna alle leerlingen dicht. Daar er vrijdag geen 
lessen of activiteiten meer zijn, is onze locatie is na donderdag 16.00 uur telefonisch 
niet meer bereikbaar. 
 
Samen met de scholen in de regio, Merletcollege en Metameer, en in overleg met de 
medezeggenschapsraad hebben we de volgende besluiten genomen. 
 
Examenklassen (4 mavo, 4 kader, 4 basis) 

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

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

• De kerstactiviteiten op donderdag 23 december vervallen.  

• Ondersteuningslessen gaan deze week, indien ze gepland zijn op maandag 
t/m donderdag 14.10 uur, door. 

 
Niet-examenklassen (klas 1, 2 en 3 basis/kader/mavo/havo/vwo) 

• Deze week zijn er geen lessen voor de niet-examenklassen met uitzondering 
van praktijklessen in leerjaar 3. Leerlingen uit leerjaar 3 krijgen op dinsdag, 
woensdag en donderdag praktijklessen daar waar dat aangesloten geroosterd 
kan worden. Dit is vanaf maandag, uiterlijk 17.00 uur, zichtbaar in Magister. 

• Alle leerlingen van de niet-examenklassen komen maandag 20 december of 
dinsdag 21 december voor een verplicht coachgesprek naar school. Tijdens 
dit gesprek wordt dan ook het rapport uitgereikt. De mentor plant dit in  
Magister. 

• Alle leerlingen kunnen dan ook hun kluisje leegmaken. 

• De kerstactiviteiten op vrijdag 24 december vervallen.  

• De docenten bereiden zich gedurende deze week voor op mogelijke online 
lessen aansluitend op de kerstvakantie.  

 
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 opvanggennep@elzendaalcollege.nl 

• Er is een kleine groep leerlingen die vanaf dinsdag op school verwacht wordt. 
De ondersteuningscoördinator neemt in overleg met mentoren op maandag 20 
december met desbetreffende leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) contact op 
via de mail. 
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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 vanaf 10 januari.  
 
Wij kijken ernaar uit om iedereen in januari in goede gezondheid weer te mogen 
ontmoeten. Wij wensen iedereen, namens al onze collega’s, goede feestdagen en 
een gezond 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lisette Verstegen – rector  
Sjaak Simons – vestigingsdirecteur 
Margriet Grutters - conrector 
 


