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Onderwerp : Lockdown 
 

  

  

Geachte ouders en verzorgers, 
 
U heeft het waarschijnlijk ook al gehoord of gelezen: minister-president Rutte gaat vanavond om 19.00 
uur een vergaande lockdown aankondigen. Als de berichtgeving in de media klopt, dan betekent dit dat 
alle scholen in Nederland vanaf aanstaande woensdag tot en met 19 januari dicht zijn. We willen u met 
dit bericht vast wat eerste informatie geven.  
 
Morgen (dinsdag) verwachten we alle leerlingen nog op school. Dan geven we fysiek onderwijs volgens 
het bekende rooster. Dit betekent dat de fLEx uren doorgaan, zodat leerlingen nog vragen kunnen 
stellen aan vakdocenten. Het vijfde lesuur wordt voor alle leerlingen een mentoruur. Leerlingen en 
mentoren kunnen in dat uur allerlei praktische zaken doornemen.  
Tijdens de komende periode van schoolsluiting willen we met het oog op de hygiëne alle kluisjes leeg 
hebben. We vragen leerlingen dan ook alles dat nog in hun kluisje ligt morgen mee te nemen of te 
organiseren dat het opgehaald wordt. Ons gebouw is morgen tot 17.00 uur open.  
Woensdag en donderdag stappen we over op online onderwijs. Op vrijdag schrappen we alle activiteiten. 
De leerlingen zijn dan vrij.  
 
Dit alles is onder voorbehoud van de toespraak van minister-president Rutte vanavond. Als wij meer 
duidelijkheid hebben en zeker weten dat de berichtgeving klopt, zullen we u verder informeren. Ook 
hopen wij zo spoedig mogelijk te weten of de scholen vanaf woensdag nog wel open mogen blijven voor 
de opvang van kwetsbare leerlingen of kinderen van ouders met vitale beroepen, zoals dit ook tijdens de 
intelligente lockdown in het voorjaar het geval was. 
 
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Morgen hoort u weer van ons. 
 
Hartelijke groet, 
 
Drs. J. (Jan-Maarten) de Wit  
Rector 
 

 


