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Betreft: mogelijke heropening voortgezet onderwijs 

 

 

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

 

Deze week was er in het nieuws veel aandacht voor onderwijs. Zo stelt het kabinet veel 

geld beschikbaar om de door corona ontstane achterstanden in het onderwijs in te lopen. 

Daar zijn we natuurlijk blij mee, net als met het nieuws dat het kabinet nadenkt over een 

mogelijke heropening van het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart. Daarover moeten nog 

besluiten worden genomen. Wij verwachten dat nadere informatie volgt tijdens de 

persconferentie op dinsdag 23 februari. Daarna kunnen we bekijken hoe we de eventuele 

nieuwe maatregelen kunnen vertalen naar onze schoolsituatie.  

 

Opstart na de voorjaarsvakantie 

Als je a.s. dinsdag hoort dat de scholen weer open mogen, dan wil je natuurlijk weten wat 

dit voor jou betekent. Wat we nu kunnen meedelen is dat we hoe dan ook op 1 maart zullen 

opstarten volgens de huidige regelingen. Dit betekent dat het onderwijs nog even blijft zoals 

het nu is. Dus online lessen voor de meeste leerlingen. En fysiek onderwijs voor de 

examenleerlingen, voor de leerlingen die nu ook de afspraak hebben dat ze op school 

komen en voor de leerlingen van het praktijkonderwijs.  

 

Mocht het kabinet besluiten dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer 

open mogen, dan zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk voor jullie te 

realiseren. Uiteraard houden wij je op de hoogte en hoor je vanuit jouw eigen locatie  

wanneer en hoe we eventueel op een nieuw rooster en een nieuwe onderwijsindeling zullen 

overstappen.  

 

We hopen dat je zo een beetje gerustgesteld de vakantie ingaat, zodat je kunt genieten van 

een welverdiende vrije week. We wensen jou een fijne voorjaarsvakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bonhoeffer College 

 
 
 
Genio Ruesen 
voorzitter centrale directie 


