
 

Beste ouders,  

  
Massaal keken we maandagavond naar de toespraak van onze minister-president  
Mark Rutte. Hij kondigde stevige maatregelen aan en liet weten dat Nederland in een 
harde lockdown gaat. Het zijn vergaande maatregelen die mogelijk veel van u vragen.  
Dat begrijpen wij. Opnieuw staan wij met zijn allen voor een uitdaging. Eentje die wij met  
zijn allen tegemoet gaan.  
  
Via deze brief informeren wij u over hoe de komende lesweken eruit gaan zien voor uw 
kind. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de mentor.  
  
Lockdown vóór de kerstvakantie  
Woensdag - De school gaat dicht. Alle docenten zijn enorm druk bezig met het voorbereiden van de 
online lessen. Om die reden worden er geen lessen gegeven aan leerlingen.  
  
Donderdag – De mentoren hebben een (klassikaal) contactmoment met hun mentorleerlingen. 
Tijdens dit contactmoment worden praktische zaken besproken, zoals het rooster, het volgen van 
online lessen en de toetsweken.  
  
Vrijdag – Vrij voor iedereen. Dit coronajaar heeft van iedereen veel gevraagd en dus vinden wij dat 
iedereen deze extra vrije dag heeft verdiend. Om iedereen in de kerststemming te brengen, hebben 
wij al eerder een kerstspektakel opgenomen. Geniet hier vrijdag van via de hoofdpagina van onze 
website.  
  
Lockdown na de kerstvakantie  
Voor alle leerlingen maken we een aangepast 30-minutenrooster met digitale lessen en pauzes als op 
een normale schooldag. Op dit moment wordt hard aan dit rooster gewerkt, we verwachten het voor 
de kerstvakantie klaar te hebben. Het wordt zoals altijd op Zermelo geplaatst. We hebben gekozen 
voor een haalbaar rooster, waardoor een aantal vakken tijdelijk niet zal worden gegeven. Leerlingen 
worden geacht aanwezig te zijn in de online lessen. Hun deelname wordt geregistreerd in Magister.  
De geplande toetsweken in januari gaan vooralsnog gewoon door.   
  
Uitzonderingen  
Hoewel de premier spreekt van een volledige lockdown, geldt dat niet voor iedereen altijd. De 
volgende leerlingen worden voor hun lessen op school verwacht:  
  

• Leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen werken kunnen naar school komen.   
• Dat geldt ook voor kwetsbare leerlingen voor wie, vanwege bijzondere problematiek of een 
moeilijke thuissituatie, maatwerk nodig is.  
• Het kabinet heeft ook een uitzondering gemaakt voor leerlingen in het examenjaar. Zij 
worden volgens hun rooster op school verwacht.  
• Leerlingen van het praktijkonderwijs (PrO) en leerwerktraject (LWT) verwachten we ook op 
school.  
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Praktische zaken  
Voor de leerlingen in Someren:   
Indien uw kind geen beschikking heeft over een device en daardoor geen online lessen kan 
volgen stuur dan uiterlijk woensdag 16 december 12:00 uur een bericht naar: 
j.v.diepen@varendonck.nl. Vermeld in dat bericht de naam en klas van uw kind. Wij gaan 
kijken naar wat de mogelijkheden zijn voor een leenlaptop.  
Wij verzoeken u, in verband met de nieuwe ICT-ontwikkelingen, om nu zelf géén device 
aan te schaffen. We zijn momenteel bezig te bepalen welk type laptop voor ons onderwijs 
van de toekomst het meest geschikt is. Het zou zonde zijn als uw net aangeschafte apparaat 
niet aan de specificaties voldoet. Over die specificaties informeren wij u later in dit schooljaar.  
  
Magister blijft het leidende communicatieplatform, waarin de studiewijzer, het huiswerk en het 
leerwerk zichtbaar is. Het rooster is zichtbaar via Zermelo en de online lessen worden gegeven via 
Teams.  
  
Wij zijn tot en met aanstaande donderdag telefonisch bereikbaar tussen 08:00 uur en 14:00 uur. 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij niet bereikbaar. U kunt ons weer bereiken vanaf maandag 4 
januari, op dezelfde tijd.   
  
Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben 
gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan. Mocht dat 
onverhoopt niet het geval zijn, dan informeren wij u tijdig over de consequenties voor ons 
onderwijs.  
  
Laten we er alles aan doen om 2021 een jaar van opnieuw verworven vrijheden te laten 
worden. Ondanks de harde maatregelen wens ik u warme feestdagen toe en een 2021 met veel 
geluk en gezondheid.  
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Irma van Nieuwenhuijsen   
rector 


