Gevolgen lockdown PMC per 19 december 2021
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
In de persconferentie van 18 december is een lockdown aangekondigd om de
verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen en om de
druk op de zorg zo veel mogelijk te beperken. De lockdown duurt van zondag 19
december tot en met vrijdag 14 januari. De maatregelen zijn na te lezen op de
website van de rijksoverheid. Een van de maatregelen is dat alle
onderwijsinstellingen gesloten worden.
Onze school is vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met 9 januari
gesloten voor fysieke lessen. Voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders
die een cruciaal beroep hebben, is noodopvang beschikbaar tot en met 22
december aanstaande van 8.30 uur tot 17.00 uur en op 23 december van 8.30
tot 13.00 uur. Als u gebruik wil maken van de noodopvang op school, dan kunt u
dat laten weten aan de mentor, die het verder opneemt met het
ondersteuningsteam (O-team).
De laatste week voor de kerstvakantie
De geplande fysieke lessen en toetsen van 20 december tot en met 23 december
gaan dus niet door. Hierbij de verdere besluiten die gelden:
-

-

-

-

Herkansing-ED’s vwo/tto-6 gaan door op school (maandagochtend, 20
december). We gaan dat veilig organiseren. Bericht hierover volgt via
toetsroostermail. Houd dat dus vandaag goed in de gaten.
De inhaaltoets Engels voor heel tto 5 en de toets economie die door een
klein deel van de VT5-leerlingen op donderdagmiddag ingehaald zou
worden verschuiven naar woensdagochtend 12 januari. Het geplande
inhaalmoment voor de overige gemiste toetsen van VT4/5 zal op 11
januari in de ochtend plaatsvinden. Dit kan echter alleen als we dan open
mogen.
We plannen de komende week geen online lessen. Dat geldt ook voor
vwo/tto 6. We volgen daarmee het beleid van LVO.
Leerlingen kunnen hun spullen op maandag en dinsdag op school ophalen.
Belangrijk! De mentoren nemen de komende week contact op met hun
leerlingen om te horen hoe ze de vakantie ingaan en of er verder iets
nodig is voor januari ‘22 als we dicht zouden moeten blijven.
Zorgleerlingen, leerlingen waarvan ouders in de zorg werken, etc. kunnen
zoals gezegd noodopvang krijgen op school in OLC1.

Aanwezigheid
Vanaf dinsdag is er steeds een OLC-medewerker, een baliemedewerker en
minstens een MT-lid op school. Ook zijn er O-teammedewerkers in de school
aanwezig.

Na de kerstvakantie
Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Als het
mogelijk is, zal de school op 10 januari weer open zijn voor lessen, maar we
bereiden ons erop voor dat de lessen op maandag 10 januari online zullen zijn.
Het kabinet beslist namelijk op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek
weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. We laten u zo snel mogelijk
weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen, in het
bijzonder van de eindexamenleerlingen.
We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze
leerlingen zo ontzettend belangrijk is, en op de donderdag zou het extra leuk
worden. Het is nu helaas niet anders en na de kerstvakantie zetten we alles op
alles om de (online) lessen zo goed mogelijk te organiseren.
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