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Enschede, 15 december 2020 

 

Betreft: landelijke schoolsluiting 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  

 

Het kabinet heeft gisteravond bekend gemaakt dat scholen in het voortgezet onderwijs van woensdag 

16 december 2020 voorlopig tot maandag 18 januari 2021 hun deuren moeten sluiten. Dit betekent 

dat op onze school tot maandag 18 januari geen fysieke lessen gegeven worden en dat wij vanaf 

woensdag 16 december vooral onderwijs op afstand zullen verzorgen. Van jouw locatiedirectie 

ontvang je zo spoedig mogelijk meer informatie hierover. 

 

We vinden het bijzonder spijtig dat deze maatregel nodig is. Vooral omdat we op onze school zien dat 

leerlingen en medewerkers hun best doen om de coronamaatregelen op te volgen.  

 

Het kabinet heeft aangegeven dat sommige groepen leerlingen wél fysiek onderwijs mogen krijgen. 

Daar zijn wij uiteraard blij mee.Dit betekent dat de praktijklessen op het vmbo Ben K, het gehele 

praktijkonderwijs en alle examenklassen (vmbo, havo, vwo en gymnasium) gewoon fysiek les krijgen. 

Toetsen in de examenklassen en in de vóórexamenklassen (3-vmbo, 4-havo en 5-vwo) worden straks 

na de kerstvakantie ook gewoon op school afgenomen. Omdat deze bijzondere regelingen op elke 

locatie anders zullen worden ingevuld, krijg je nog een apart bericht van de locatieleiding. Hierin kun je 

lezen hoe het er voor jou zal gaan uitzien in de komende drie dagen en na de kerstvakantie. 

 

Net als tijdens de vorige schoolsluiting verzorgen wij onderwijs en noodopvang op school voor 

leerlingen die een bijzondere ondersteuningsbehoefte hebben en voor leerlingen van wie de 

ouders/verzorgers in de vitale beroepen werken en aangeven dat dit gewenst is (m.u.v. de 

kerstvakantie). Wanneer een leerling opgevangen moet worden, dan kan deze leerling naar school 

komen. De capaciteit van deze opvang is echter begrensd, vandaar dat overleg met de mentor vooraf 

wenselijk is. Het kan ook zijn dat de mentor met u contact opneemt. 

 

Voor leerlingen die thuis online les gaan krijgen, breekt opnieuw een tijd aan die om flexibiliteit vraagt. 

We begrijpen hoe lastig het kan zijn om weer thuis te moeten zitten en je vrienden en contacten in 

school te moeten missen. Met elkaar hopen we dat het aantal besmettingen snel afneemt. Houd je 

daarom aan de geldende coronamaatregelen: blijf zoveel mogelijk thuis, zoek je vrienden online op, 

draag een mondkapje in publieke ruimten, was je handen en houd afstand. Echt alle kleine beetjes 

kunnen helpen.  

 

Voor iedereen zal het wederom een uitdaging zijn om het onderwijs zoveel mogelijk te laten doorgaan. 

Maar door de goede ervaringen die we dit voorjaar hebben opgedaan met lesgeven op afstand, 

hebben wij er vertrouwen in dat we dit samen voor elkaar krijgen.  

 

Tegelijkertijd kunnen we ons goed voorstellen dat deze schoolsluiting een teleurstelling is, of dat je je 

bijvoorbeeld zorgen maakt over je toetsen of schoolexamens. Weet dan dat er ook online 

mogelijkheden zijn, inhaalmogelijkheden en herkansingen. We gaan er samen voor zorgen dat corona 

zo min mogelijk invloed heeft op je schoolwerk en/of je examenprogramma.  

Lukt het leren minder goed of voel je je somber? Jouw mentor is er voor jou, dus aarzel niet om 

contact op te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor ouders. 

 

We wensen jullie alvast een fijne kerstvakantie en veel succes met het leren op afstand.  
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Verder kijken we uit naar 2021 en hopen we op betere tijden, zonder coronabeperkingen. 

 

Blijf vooral gezond en blijf naar elkaar omkijken. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Jan van Schilt en Genio Ruesen 

centrale directie 


