
Heemskerk, 14-12-2020 

 

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

 

Onze kerstboodschap heeft dit jaar helaas een ander karakter dan gebruikelijk.  

Premier Rutte was vanavond zeer duidelijk in zijn toespraak: wij zullen de school vanaf woensdag 

moeten sluiten en ons onderwijs weer online gaan verzorgen. Uiteraard hebben we daarop 

geanticipeerd en zijn we goed voorbereid. Wel zullen we in het team de protocollen en afspraken 

nog eens goed met elkaar doornemen, zodat alles online goed werkt en we zo eenduidig mogelijk 

aan de slag kunnen. Dat betekent dat we morgen, dinsdag 15-12-2020, tot 12.20 de lessen op school 

zullen verzorgen en daarna in de middag de tijd nemen deze afstemming te organiseren. Er zijn dan 

dinsdagmiddag geen lessen meer. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen, vóór zij naar huis gaan, eventuele leermiddelen (boeken) uit 

hun kluisje halen, zodat zij hun thuisonderwijs in de komende periode ook daadwerkelijk kunnen 

volgen. 

Woensdag en donderdag zal uw zoon/dochter dan volgens rooster online lessen volgen. Op vrijdag 

evalueren we met het team om zo eventueel de afspraken bij te stellen en te zorgen dat we in het 

nieuwe jaar goed kunnen starten. De leerlingen hebben op vrijdag geen onderwijs, voor hen start 

dan de kerstvakantie. 

Aan het eind van deze week zal ik aan jullie informatie verstrekken hoe het onderwijs er in januari 

2021 gaat uitzien. Wat we doen met de PTA-weken, of we voor leerlingen die in een kwetsbare 

situatie zitten wel onderwijs /begeleiding moeten/mogen verzorgen, of er nog inlevermomenten 

worden georganiseerd waarop leerlingen hun opdrachten ter voorbereiding van het PTA moeten 

inleveren, etc., etc. 

Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat we ondanks de goede resultaten wat betreft het zeer lage  

aantal corona-besmettingen open mogen blijven. We zullen er met elkaar weer het beste van 

moeten maken. 

Wij zullen er als school alles aan doen om ook deze periode goed door te komen en de leerlingen op 

een juiste en zorgvuldige manier voor te bereiden op het vervolgen van ons onderwijs in januari. 

Voor de onderbouw de lessen, voor de bovenbouw de voorbereiding op hun PTA-week. 

Ik wens alle ouders, leerlingen en personeel veel sterkte en wijsheid in de komende periode en 

ondanks alles fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Feenstra, directeur mavo 


