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

 

Deze week zijn de lessen weer begonnen. Hoewel vanaf 16 december de scholen weer grotendeels 

gesloten zijn, gaat het onderwijs door.  

Digitaal onderwijs  

Op school vinden alleen lessen aan eindexamenkandidaten, schoolexamens voor (voor)examenklassen en 

praktijklessen voor (voor)examenklassen van het vmbo plaats. De lessen voor niet-eindexamenjaren 

worden digitaal gegeven. Er is gewerkt aan een zo gunstig mogelijk rooster. Maar deze periode vraagt, 

net als de eerdere sluiting in maart, weer flexibiliteit. 

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 handen wassen 

en het dragen van mondkapjes, gelden. 

 

Lessen en begeleiding  

We begrijpen dat nog niet alle leerlingen gewend zijn aan de verantwoordelijkheid die deze periode vraagt. 

We begeleiden de leerlingen zo goed mogelijk. Er worden, volgens het reguliere rooster (digitale) lessen 

gegeven. Heb je hulp nodig laat het ons dan weten! Klik hier 

 

Afwezigheid 

Ook in deze periode wordt afwezigheid gemeld bij de school zoals je gewend bent. Zowel bij de digitale 

als fysieke onderwijsactiviteiten in het rooster dien je aanwezig te zijn, tenzij hiervoor een geldige reden 

is zoals ziekte. Afwezigheidsmelding kan alleen door een ouder/verzorger en dient voor 8.30 telefonisch 

plaats te vinden 045-5721010. Ongeoorloofde afwezigheid wordt gemeld bij leerplicht.  

 

Toetsen en examens  

De lessen voor de eindexamenkandidaten gaan door op school. Schoolexamens, voor examenjaren en 

voorexamenklassen, worden op school afgenomen. Ook herkansingen en inhaalexamens gaan voor deze 

klassen door op school. Toetsen voor de andere leerlingen worden vooralsnog uitgesteld of er vinden 

digitale opdrachten plaats.  

Vlak voor de kerstvakantie heeft de overheid besloten dat het Centraal Examen aan het einde van het 

schooljaar plaatsvindt in verschillende tijdvakken. Verdere informatie volgt nog. 

 

Opvang op school  

Vanaf 4 januari 2021 is er 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. Is het nodig gebruik te maken van deze opvang, Klik hier 

 

Vragen 

Voor vakinhoudelijke vragen kun je terecht bij je docent van het betreffende vak. Je kunt ook altijd terecht 

bij je mentor/teamleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

TJM Viguurs 

sectordirecteur 
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