2021-12-19: Programma voorexamenklassen komende week
(HAVO/ATHENEUM)
Doelgroep:
● Havo 4
● Atheneum 4 en 5
Beste leerling in de voorexamenklas, beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanwege de harde lockdown moeten de middelbare scholen komende week de deuren
sluiten voor een groot deel van de leerlingen. Er mag een uitzondering gemaakt worden voor
de (voor)examenleerlingen, praktijkgericht onderwijs en leerlingen met een kwetsbare
thuissituatie. Wat betekent dit voor jou?
Programma
Houd de planningen goed in de gaten. Je kunt thuis verder werken aan je opdrachten.
Docenten zijn volgens het bestaande rooster online beschikbaar. Je kunt bij ze terecht voor
vragen over huiswerk of uitleg. De meetlinks vind je in de planners. Het kan zijn dat je
docent je uitnodigt om aan te sluiten bij een online les. We adviseren je gebruik te maken
van de hulp die je kunt krijgen.
Praktijkgericht onderwijs
Voor de ckv- en kunstlessen voor havo 4, atheneum 4 en atheneum 5 leerlingen geldt dat de
docenten je laten weten wanneer je op school aan je opdrachten kunt werken als je thuis
niet het juiste materiaal hebt. In overleg kun je ook materiaal lenen om thuis verder te
werken.
PTA-toetsen, inhaaltoetsen en deadlines
De PTA-toetsen en PTA-inhaaltoetsen gaan deze week gewoon door volgens rooster. Je
docent laat je weten of de toets een PTA-toets is en fysiek op school gemaakt gaat worden.
Deadlines voor opdrachten blijven staan.
Opvang voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen met ouders in essentiële
beroepen
Leerlingen met een kwetsbare thuissituatie en leerlingen met ouders in essentiële beroepen
mogen wij opvangen op school. Morgen wordt deze opvang opgezet. Er is geen
onderwijsprogramma voor deze leerlingen. Wel worden waar mogelijk activiteiten
georganiseerd. Er is opvang op dinsdag, woensdag en donderdag. Werkt één van de ouders
in een essentieel beroep, dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider. Kwetsbare
leerlingen worden morgen door ons benaderd. Bij vragen hierover kan je je richten tot je
eigen mentor.

Spullen uit je kluis
Heb je nog spullen in je kluisje die je nodig hebt voor eventueel online onderwijs na de
kerstvakantie? Morgen kun je je spullen ophalen. Als je je spullen hebt gepakt, ga je gelijk
weer naar huis. Je kunt dus niet in de school blijven hangen.
Hoe na de kerstvakantie?
De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met zondag 9 januari, het einde van de
kerstvakantie. Hoe het verder gaat na de kerstvakantie, vanaf 10 januari, is nog onzeker.
Maandag 3 januari neemt het kabinet een besluit hierover. Wij informeren je te zijner tijd
hierover.
Hartelijke groet,
Lonneke Hosmar en Helga van de Gronden
Rector

