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15 januari 2021

Verlenging lockdown in het voorexamenjaar

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen dinsdag heeft onze premier aangekondigd dat de lockdown in elk geval wordt verlengd tot 9
februari. Voor uw zoon/dochter betekent deze verlenging in elk geval dat ook het onlineonderwijs tot 9
februari zal worden gegeven. Deze situatie is nu helaas de realiteit waarin we met elkaar zitten.
De extra maatregel om 1,5m afstand te houden tussen leerlingen onderling is ook weer terug. Leerlingen
kunnen door aanpassingen in het rooster nu tijdens de theorielessen op 1,5m van elkaar zitten. De
maatregel voor het dragen van een mond/neus masker blijft van kracht bij verplaatsingen door school.
Online lessen
Inmiddels zijn we alweer bijna twee weken online met elkaar aan het werk en gelukkig zien we ook dat alle
leerlingen hieraan deelnemen. De structuur die voor de kerstvakantie is gegeven voor de online lessen
geeft duidelijkheid en deze lessen zijn verplicht. Ook zijn wij samen met u als ouder in staat om de
aanwezigheid goed bij te houden. U als ouder zal daarom nog steeds moeten doorgeven wanneer een
leerling afwezig is door bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts. Graag horen wij dit op tijd, uiterlijk om
8.30uur op de dag van de afspraak. De school is gewoon bereikbaar vanaf 7.30uur.
Schoolexamens
De huidige lockdown is een andere dan die we vorig schooljaar hebben meegemaakt. De overheid heeft
namelijk verschillende uitzonderingen benoemd. Één van die uitzonderingen is dat voor
examenonderdelen leerlingen die in het voorexamenjaar zitten ook op school mogen komen voor de
afname. De tentamenweek van maandag 25 januari t/m vrijdag 29 januari zal dus doorgaan. Op school is
genoeg ruimte om leerlingen op 1,5m van elkaar schoolexamens te kunnen laten afnemen.
Ook tijdens de afname van schoolexamens blijven de maatregelen van kracht en blijf je thuis bij klachten
en laat je jezelf testen. Er zal dan in overleg met de docent en examensecretaris naar een passende
oplossing worden gezocht om gemiste schoolexamens alsnog te kunnen afronden.
Op dit moment blijven de andere schoolexamen weken in de jaarplanning staan. Schoolexamen week 3
staat nu gepland op 29 maart t/m 2 april (2 april is Goede Vrijdag, dit jaar een lesdag i.v.m. twee weken
meivakantie). Schoolexamen week 4 staat nu gepland op 14 juni t/m 18 juni. Gezien de realiteit waarin we
met elkaar zitten blijft alles onder voorbehoud van de geldende maatregelen.
Praktijkvakken
Een aantal leerlingen kan fysiek op school praktijkvakken volgen, omdat dit ook tot de uitzonderingen
behoort. Door de extra maatregel om 1,5m afstand te houden tussen leerlingen onderling zijn deze week
wel een aantal roosterwijzigingen doorgevoerd. De docent kan bij bepaalde praktijkvakken aangeven dat
ook tijdens het praktijkvak een mond/neusmasker moet worden gedragen. Tijdens deze praktijklessen kan
namelijk niet altijd de afstand van 1,5m worden gehandhaafd.
Tot slot
We waarderen alle inzet ook vanuit thuis om leerlingen te stimuleren om aan het leren te blijven. De
huidige situatie om tot leren te komen is nu niet optimaal en toch zullen we met elkaar hierdoorheen gaan

komen. Ik hoop dat snel duidelijk wordt waar we met elkaar aan toe zijn. Het liefst willen wij natuurlijk weer
met onze leerlingen hier op school leren. Na de volgende persconferentie in februari zullen we meer weten
waar we aan toe zijn. Nu moeten we volhouden met elkaar!!
Met vriendelijke groet,
Capellenborg

Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg
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