Aan alle leerlingen van het Vituscollege en hun ouders/verzorgers
Betreft: nieuwe coronamaatregelen per maandag 20 december 2021

Bussum, 19 december 2021

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,
In de persconferentie van zaterdag 18 december jl. heeft het kabinet aangekondigd dat
er een lockdown is vanaf zondag 19 december en dat vanaf maandag 20 december 2021
tot en met zondag 9 januari 2022 de scholen in het voortgezet onderwijs dichtgaan.
Voor onze school gelden de volgende uitzonderingen.
Examenklassen:
•

•

•

•

Lessen voor de examenklassen gaan facultatief door op school. Dit betekent dat
je zelf kan beslissen of je de lessen wel of niet volgt deze week (ma t/m wo). De
inhoud van de lessen zal gericht zijn op de aankomende toetsen.
Toetsen voor (voor-)examenleerlingen gaan door op dezelfde tijden als eerder
gepubliceerd; dit betekent dat naast de geplande (inhaal) SE’s ook de debatten
van het vak Nederlands voor H5 doorgaan.
Het inleveren van het PWS voor de leerlingen van H5 en V6 op maandag 20
december gaat gewoon door. Het PWS moet tussen 10.30 en 11.30 uur worden
ingeleverd in de aula waar de leerlingcoördinator en afdelingsleider aanwezig
zijn.
De docenten zorgen dat de studiewijzers en ELO voorzien zijn van de meest
actuele informatie.

Overige klassen:
•

Lessen voor alle andere leerjaren gaan niet door. De docenten zorgen dat de
studiewijzers en ELO voorzien zijn van de meest actuele informatie.

Noodopvang:
•

Vanaf dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december bieden wij noodopvang
voor leerlingen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december gebruiken we

•
•
•

om dit te organiseren. Mocht er sprake zijn van onlineonderwijs na de
kerstvakantie, dan bieden wij ook dan de noodopvang weer aan.
Het aanmelden van leerlingen voor de noodopvang gaat via de mentor vóór 15:00
uur op maandag 20 december.
De noodopvang zal plaatsvinden in studio 20 van het Vituscollege. Daar worden
leerlingen opgevangen door onderwijsassistenten en docenten.
De activiteiten tijdens de noodopvang bestaan uit het bijwerken van vakken waar
je nog extra aandacht aan kunnen besteden of bijvoorbeeld het lezen van een
boek voor het vak Nederlands. Er zal ook tijd zijn voor leuke en ontspannende
activiteiten.

Coronamaatregelen schoolgebouw:
•

•

In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden die tot op heden
golden, zoals mondkapjes in de gangen en eenrichtingsverkeer in het
schoolgebouw.
Vrijdag 24 december is de school gesloten.

Kerstviering:
•

Donderdag a.s organiseert de mentor om 10.00 uur een online kerstviering met
de mentorklas, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke idee waarin de docent
van het vierde uur de kerstviering zou doen. De leerlingenraad verzorgt een
filmpje en een kahoot, zodat er een leuk afsluitmoment is met de mentor en de
mentorklas vóór de kerstvakantie.

Overig:
•

•

Mochten er nog zaken op school liggen die je nodig hebt, dan kunnen die
maandag 20 december tot 13.00 uur op school opgehaald worden. Vanaf
maandag 20 december 13.00 uur is de school dicht behalve voor de
(voor)examenleerlingen die toetsen moeten maken, voor de examenleerlingen
die lessen volgen en voor de noodopvang.
Aanstaande week gaat gebruikt worden door docenten om zich voor te bereiden
op het online onderwijs dat eventueel na de kerstvakantie zal gaan plaatsvinden.
Op maandag 3 januari zal hierover duidelijkheid gegeven worden door het
kabinet. Het uitgangspunt is om de scholen na de kerstvakantie op maandag 10

januari weer fysiek open te laten gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt
online onderwijs van ons verwacht. Hoe wij dat gaan organiseren, hoor je na 3
januari, in de laatste week van de kerstvakantie. Ook hoe we omgaan met de
toetsweek zal na de persconferentie van 3 januari besloten worden. We gaan er
vooralsnog vanuit dat de toetsweek doorgaat.
Heb je nog vragen, neem dan via e-mail contact op met je mentor.
Ik verwacht je op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens je prettige
kerstdagen en een goede start van 2022 toe. En natuurlijk een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. E. de Jong
Waarnemend rector

