Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 12 februari 2021
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 22)
Ref.
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Beste ouders/verzorgers,
In deze wekelijkse update ontvangt u wederom informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19
virus.
Vooruitblik
Vandaag begint de voorjaarsvakantie, tijd voor een welverdiende pauze. Op dinsdag 23 februari is er
weer een persconferentie waarop we zullen horen hoe het VO vanaf maandag 1 maart verder ingericht
zal worden en of er versoepelingen zullen worden afgekondigd.
Dat betekent dat we in de week na de voorjaarsvakantie vooralsnog op dezelfde wijze invulling aan het
onderwijs geven als op dit moment, d.w.z.: een 30 minuten rooster, examenklassen en praktijklessen
zijn fysiek op school en de overige klassen volgen online les. Mochten er naar aanleiding van de
persconferentie op 23 februari wijzigingen optreden dan informeren we u nader.
Examenklassen
Op dit moment wordt er op verzoek van de leerling en/of op basis van signalen van een docent of
mentor, extra ondersteuning geboden aan examenleerlingen die dit nodig hebben. Hiermee bereiden
we de examenleerlingen zo goed mogelijk voor op hun examen. Als school zien we echter ook dat
vanwege de RIVM-maatregelen de omstandigheden voor deze begeleiding en ondersteuning niet
optimaal zijn. Daarom zijn we op zoek gegaan naar aanvullende maatregelen/oplossingen, wat heeft
geresulteerd in een samenwerking met Van Kraaij Educatie (uit Druten). Zij zullen samen met ons de
invulling van ondersteuning gaan versterken en uitbreiden. Op een later moment hoort u hier meer
over.
Vandaag, vrijdag 12 februari, zal de minister van Onderwijs nadere informatie verstrekken over de wijze
waarop het eindexamen in mei/juni plaats zal vinden. We zijn ons hierop aan het voorbereiden, na de
voorjaarsvakantie zullen we u hier nader over informeren.
Niet-examenklassen
Uiteraard hebben alle andere leerlingen ook onze aandacht. Daar waar wij denken dat leerlingen extra
aandacht en/of ondersteuning nodig hebben, bespreken wij dit met hem/haar en/of met u. Mocht u
met ons contact willen hebben over uw kind, benader de mentor van uw kind, zodat u samen van
gedachten kunt wisselen over het huidige onderwijs voor uw kind en wat daarin eventueel aanvullend
nodig is.

Jaarplanner
Na de voorjaarsvakantie hebben we de volgende activiteiten op het programma:
- 22 tot en met 26 februari: Toetsweek (vmbo en junior) is verschoven van week 8 naar week 9.
- 22 tot en met 26 februari: LOB gesprekken (vmbo en junior) gaan online door in week 8 en 9.
- 23 februari: Zwem/sportactiviteit (junior) gaat niet door.
- 25 februari: Informatieavond Profielkeuze (vmbo en junior) gaat online door.
- 26 februari: Voorstelling ‘Signatuur onbekend’ wordt verplaatst.
- 2 maart: Sportdag (havo/vwo) gaat niet door.
- 3 maart: Examenconcert (vmbo en havo/vwo) is verschoven naar 24 en 26 februari (zonder
publiek).
- 8 maart: Excursie Valkhofmuseum (havo/vwo) gaat niet door.
Meer informatie en/of vragen
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/of
opmerkingen kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
We wensen u en uw kind(eren) een fijne voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

