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Enschede, 19 december 2021 
 
Betreft: landelijke schoolsluiting 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),  
 
Het kabinet heeft gisteren besloten tot een strenge lockdown om de verspreiding van het coronavirus 
in te dammen. Dit betekent dat ook scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren moeten sluiten tot 
en met zondag 9 januari. Tot aan de kerstvakantie zijn alle Bonhoeffer locaties gesloten, met 
uitzondering van noodopvang en praktijkonderwijs. 
 
Hoe ziet de aankomende week eruit?* 

• Maandag 20 december is een ‘regeldag’ voor alle leerlingen. Bijvoorbeeld om spullen op te 
halen uit jouw kluisje en contact te hebben met jouw mentor. Je ontvangt hiervoor een 
uitnodiging (niet iedereen kan tegelijkertijd op school komen.) 

• Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 december worden er online lessen aangeboden, 
waar dat nodig is. 

• Donderdag 23 december heb je een online afsluiting/kerstactiviteit met jouw mentorklas. 
• Vrijdag 24 december begint de kerstvakantie. 

 
*Via jouw locatieleiding ontvang je meer informatie over hoe dit op jouw locatie ingevuld wordt. 
 
Voor wie is de school tot de kerstvakantie open? 

• Praktijkonderwijs  
Het kabinet heeft aangegeven dat leerlingen praktijkonderwijs wél fysiek onderwijs mogen 
krijgen. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Zit je op Vlierstraat PrO? Dan volg je jouw 
praktijklessen tot en met donderdag 23 december op school. Theorielessen worden online 
aangeboden.  

• Noodopvang 
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. Ouders kunnen maandagochtend contact 
opennemen met de mentor. De leerling kan dit maandag zelf ook aangeven bij de mentor op 
school. Het kan ook zijn dat de mentor met ouders/verzorgers contact opneemt. 

 
Na de kerstvakantie 
Op maandag 3 januari bekijkt het kabinet of scholen vanaf maandag 10 januari weer open kunnen 
gaan. Kan dat niet, dan gaan we na de kerstvakantie onderwijs op afstand te verzorgen. Ook dan 
geldt dat leerlingen praktijkonderwijs op school praktijklessen volgen en dat theorielessen online 
worden aangeboden. Van jouw locatiedirectie ontvang je uiterlijk donderdag 6 januari meer informatie 
hierover. 
 
Toetsweek januari gaat door 
De toetsweek gaat voor alle leerlingen door volgens planning. Dat betekent dat de voorbereiding op 
de toetsweek ook moet doorgaan. Toetsen in de examenklassen en in de vóórexamenklassen (3-
vmbo, 4-havo en 5-vwo) worden straks na de kerstvakantie fysiek op school afgenomen. Omdat deze 
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bijzondere regelingen op elke locatie anders zullen worden ingevuld, krijg je nog een apart bericht van 
jouw locatieleiding.  
 
Eindexamens 
Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt over je toetsen of schoolexamens. Weet dan dat er ook online 
mogelijkheden zijn, inhaalmogelijkheden en herkansingen. Minister Slob maakte afgelopen vrijdag al 
bekend dat eindexamenkandidaten net als vorig jaar een extra herkansing krijgen bij het Centraal 
eindexamen en hun examens kunnen spreiden over twee tijdvakken zodat ze meer voorbereidingstijd 
hebben. Zie hiervoor ook Rijksoverheid.nl. 
 
Tot slot 
We kunnen ons goed voorstellen dat deze nieuwe lockdown voor iedereen een teleurstelling is, vooral 
in deze tijd van het jaar. Het kan lastig zijn om weer thuis te moeten zitten en je vrienden en contacten 
in school te moeten missen. Met elkaar hopen we dat het aantal omikron besmettingen beperkt blijft. 
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. 
 
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 en verzorgers. 
 
We wensen jullie ondanks alles alvast een fijne kerstvakantie. We kijken uit naar 2022 en hopen we 
op betere tijden, zonder coronabeperkingen. 
 
Blijf vooral gezond en blijf naar elkaar omkijken. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Genio Ruesen en Greetje Sulimma 
centrale directie 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/17/opnieuw-aangepast-eindexamen

