
 

 
 

Amsterdam, 19 december 2021, 

 

Geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

We zitten er weer in: een nieuwe lockdown. De overheid wil de snelle opkomst van de Omicron-vari-

ant vertragen en hiermee tijdwinnen om boosterprikken te kunnen zetten aan hen die dat willen. De 

Omicron variant is weer veel besmettelijker dan de Delta-variant maar de gezondheidsrisico’s zijn 

nog niet helder. We zullen het ermee moeten doen. Leerlingen weer thuis, bedrijven gesloten. Ik 

hoop dat u in uw werk niet hard getroffen wordt.  

 

Wat betekent dit voor het onderwijs? 

 

Mavo 4, havo 5 en vwo 6 

 Per dinsdag 21 december wordt er aan deze klassen nog reguliere lessen en toetsen ver-

zorgd. 

 Een toets die op maandag 20 december ingepland stond, zal naar een ander moment ver-

plaatst worden. Houd hiervoor Magister in de gaten en de berichtgeving vanuit de docent. 

 Toetsen in de komende week en de toetsweek gaan door. 

 

Mavo 3 

 Per maandag 20 december, dus morgen, wordt geen regulier onderwijs meer gegeven. 

 Maandag 20 december komt mavo 3 wel naar school om te spullen op te halen. Schema is 

onderaan de brief te vinden. 

 Toetsen vanaf dinsdag 21 december gaan wel door. 

 Dinsdag 21 december is er ook een online mentoruur. Houd Magister hiervoor in de gaten en 

je wordt geacht om aanwezig te zijn. 

 Toetsen in de aankomende week en de toetsweek gaan door. 

 

Overige klassen (klas 1mhv, klas 2mhv, klas 3hv, klas 4hv en klas 5v) 

 Per maandag 20 december, dus morgen, wordt geen regulier onderwijs meer gegeven. 

 Het is geen extra vakantie week. Er wordt van de leerlingen verwacht zelfstandig aan de slag 

te gaan met de door de docenten opgegeven opdrachten. 

 Maandag 20 december komen deze klassen wel naar school om spullen op te halen volgens 

onderstaand schema. 

 Dinsdag 21 december is er ook een online mentoruur. Houd Magister hiervoor in de gaten.  

Je wordt geacht om aanwezig te zijn. 

 Dit duurt in principe tot het einde van de kerstvakantie. In de kerstvakantie horen we of we 

weer open mogen. Zo niet, dan gaan we meteen die maandag over op online lessen. 

Kortom, u ontvangt nog nadere bericht hierover. 

 Toetsen in de toetsweek gaan in principe door tenzij er in de kerstvakantie anders wordt be-

sloten. 



 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voort-

gezet-onderwijs 

 

Alle leerlingen ontvangen nog aanvullende instructies op maandag. En alle leerlingen moeten zich 

richten op de toetsweek en de komende week gaan starten met leren. Niet uitstellen! De beste leer-

strategie is om nu te starten met leren en dan voor de toets zelf nog te herhalen.  

Als school moeten we ons in de komende week voorbereiden op de online lessen zodat we meteen 

na de vakantie kunnen beginnen, als dat nodig is. Natuurlijk ontvangen we véél liever onze leer-

lingen op school. Wat een tijd is dit voor hen!   

 

Je kunt niet leren zonder je boeken. De leerlingen kunnen morgen volgens schema hun boeken uit 

hun kluisjes ophalen (mondkapjes op!!! Zonder mondkapje geen toegang tot het gebouw!!!): 

Klas 1ABCD:   Tussen 9.00 en 9.30 uur 

Klas 1EFGH:  Tussen 9.30 en 10.00 uur 

Klas 2ABCD:   Tussen 10.00 en 10.30 uur 

Klas 2EFGHI:   Tussen 10.30 en 11.00 uur 

Klas 3ABC:   Tussen 11.00 en 11.30 uur 

Klas 3DE:   Tussen 11.30 en 12.00 uur 

Klas H4ABC:   Tussen 12.00 en 12.30 uur 

Klas V5:   Tussen 12.30 en 13.00 uur 

 

Tot zover dit eerste korte bericht. We blijven sterk, we houden hoop, we komen hier met elkaar 

doorheen. Met hartelijke groet! 

 

Freek Op ’t Einde, rector. 
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