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Datum: 15-12-2020 

 

Betreft: sluiting scholen per 16-12-2020 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Minister-president Rutte heeft gisteravond bekendgemaakt dat alle scholen gesloten zijn vanaf woensdag 

16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021. Voor eindexamenkandidaten, noodzakelijke 

praktijklessen in verband met het PTA op het vmbo en het praktijkonderwijs blijven de scholen wel 

geopend. Daarnaast biedt de school vanaf 4 januari 2021 opvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen 

wiens ouders een vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. 

De adviezen en besluiten van het kabinet zijn ook dit keer weer leidend in onze besluitvorming en aanpak 

de komende periode. We blijven aandacht houden voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en 

leerlingen. Bij alle activiteiten die wel op school plaatsvinden blijven de maatregelen, zoals het dragen 

van mondkapjes, gelden. 

 

Schoolexamens (leerjaar 3-4) en lessen eindexamenkandidaten (leerjaar 4)  

De lessen voor de eindexamenkandidaten blijven zoveel mogelijk doorgaan op school. Schoolexamens, 

voor examenjaren (leerjaar 4) en voorexamenklassen (leerjaar 3), worden volgens planning afgenomen. 

Ook herkansingen en inhaalexamens gaan voor deze klassen door op school. Toetsen voor de andere 

leerlingen worden vooralsnog uitgesteld tot 18 januari 2021.  

 

Digitaal onderwijs voor leerjaar 1-2-3  

De lessen voor de niet-eindexamenjaren (leerjaar 1-2-3) worden vanaf dinsdag 5 januari 2021 digitaal 

gegeven.  

 

Deze week 

Leerjaar 1-2; de activiteiten van woensdag, donderdag en vrijdag komen te vervallen. De leerlingen van 

leerjaar 1-2 hebben dus vrij vanaf 16-12-2020. 

Leerjaar 3-4; de schoolexamens gaan volgens planning door komende woensdag en donderdag. De 

activiteit van de vrijdag komt te vervallen. De leerlingen van leerjaar 3-4 hebben dus vrij vanaf 18-12-

2020. 

 

Kerstvakantie 

Het afgelopen jaar was voor iedereen hectisch en ook in 2021 zal niet direct alles terug bij het oude zijn. 

We hopen dat de kerstvakantie (21 december 2020 – 3 januari 2021) voor iedereen een periode van rust 

wordt. Indien tijdens de kerstvakantie belangrijke wijzigingen in de richtlijnen worden aangekondigd, 

informeren we jullie hierover. Mocht er in de kerstvakantie iets voorvallen, neem dan contact op met de 

teamleider onderbouw L. Reijnders lhm.reijnders@bcpl.nl of de teamleider bovenbouw J. Rompen 

jwg.rompen@bcpl.nl . Of bij zeer dringende situaties zijn wij bereikbaar op 0634334065. 
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Start 4 januari 

Op maandag 4 januari krijgen de leerlingen van leerjaar 1-2-3 een instructie-les over ons onderwijs op 

afstand. Hierover ontvangen jullie nog een apart schrijven deze week. De leerlingen van leerjaar 4 hebben 

deze dag geen activiteiten. Vanaf 5 januari starten dan alle lessen op afstand via TEAMS voor leerjaar 1-2-

3 en op school voor de leerlingen van leerjaar 4.  

 

Spullen ophalen, geen laptop of computer beschikbaar?  

Heb je niet al je spullen voor school thuis? Moet je echt nog spullen ophalen? Heb je geen computer of 

laptop om de online lessen te kunnen volgen? Dan kun je dit bij ons aangegeven. Hierover ontvangen 

jullie nog een apart schrijven deze week. 

 

Opvang op school  

Vanaf 4 januari 2021 wordt opvang geregeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een 

vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. Deze opvang vindt plaats 

op de eigen school. Wil je gebruik maken van deze opvang of heb je extra hulp nodig? Dan kun je dit bij 

ons aangegeven. Hierover ontvangen jullie nog een apart schrijven deze week. 

 

Ondanks alles wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooie start van 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

TJM Viguurs, 

Sectordirecteur 
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