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Enschede, 4 januari 2022 

 

Betreft: openstelling scholen 

 

 

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

 

Allereerst wensen wij jullie een heel goed en gezond 2022! Het jaar begint goed, want gisteren 

heeft het kabinet laten weten dat scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 10 januari weer 

volledig open mogen voor alle leerlingen. Dat is heel fijn nieuws voor onze leerlingen en ook voor 

ouders en medewerkers.  

 

Lessen volgens rooster 

Vanaf maandag 10 januari gaan de lessen fysiek van start volgens rooster. Alle leerlingen worden dus 

volgens het rooster op school verwacht. Kijk voor de juiste tijden op Zermelo. 

 

Coronaregels op school vanaf 10 januari 

 
Wij vragen aan alle leerlingen en medewerkers om 2 keer per week een zelftest te doen (deze zijn 

gratis op school verkrijgbaar). 

 

Een mondkapje is nog steeds verplicht bij verplaatsing in de publieke binnenruimtes (aula, gang, 

trappenhuis, kluisruimtes, studiehuis, mediatheek). Je hoeft geen mondkapje te dragen als je een 

vaste zit- of staanplaats hebt (in de les of tijdens de pauze). Het dragen van een mondkapje is geen 

pretje. Maar we willen ons onderwijs voor leerlingen en medewerkers zo veilig mogelijk laten verlopen 

en zullen er samen het beste van moeten maken. Mogen wij ook op jouw medewerking rekenen? 
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Toetsweek januari gaat door 

De toetsweek gaat voor alle leerlingen fysiek 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 volgens planning fysiek afgenomen. Ben je 

door quarantaine of coronabesmetting niet in de staat om een toets op school te maken, dan gelden 

de herkansingsregelingen die in het PTA zijn opgenomen. Zoek in dat geval contact met je mentor. 

 

Centraal Eindexamen 

Het Centraal Eindexamen gaat aangepast door. Kijk voor meer informatie op examenblad.nl, kies 

“2022” en dan jouw schoolsoort. Eindexamenleerlingen ontvangen dit voorjaar meer informatie over 

het Centraal Eindexamen via hun eigen locatie. 

 

Het is fijn dat we jullie volgende week weer op school mogen ontvangen en kunnen ons goed 

voorstellen dat jullie ook blij zijn om elkaar weer op school te zien. Heel veel plezier gewenst en blijf 

vooral gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

Genio Ruesen en Greetje Sulimma 

centrale directie 

https://www.examenblad.nl/homepage/2022?ref=home&ref=home

