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Sluiting Capellenborg

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
School gaat dicht
Nederland gaat weer op slot was gisteren de mededeling van ons kabinet. Op dit moment is er
onduidelijkheid over de nieuwe omikron-variant en willen we als maatschappij het aantal besmettingen zo
laag mogelijk houden. Dit betekent dat het voortgezet onderwijs net als het basisonderwijs dicht gaat.
Deze sluiting vinden wij als team natuurlijk vervelend, maar helaas is het nu niet anders. Er wordt dit keer
niet verwacht van de scholen dat er in deze laatste week nog onderwijs gegeven wordt. De lessen zullen
van maandag 20 dec. t/m vrijdag 24 dec. daarom ook niet doorgaan. Ook online zullen er deze week geen
lessen plaatsvinden. De Capellenborg volgt hierin het besluit van ons bestuur wat in overleg met de
overige VO scholen is genomen.
Spullen ophalen
Maandag 20 december is het voor leerlingen nog mogelijk om op school te komen om hun spullen op te
halen uit bijvoorbeeld je kluis. Dit kan tot 14.00 uur.
Tentamen week
Door de plotselinge schoolsluiting zal de tentamenweek van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21
januari een week worden verplaatst naar 24 januari tot en met 28 januari.
Vragen van leerlingen
Ondanks dat er aankomende week geen onderwijs wordt gegeven, kunnen leerlingen wel vakdocenten
benaderen voor vragen. Dit kan via Teams met de chat-functie op werkdagen van de docent tussen 9.00 11.00 uur.
Na de kerstvakantie
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over hoe het onderwijs na de kerstvakantie zal plaatsvinden.
Er zijn twee scenario’s mogelijk is de verwachting waar wij ons op gaan voorbereiden:
1.

Het onderwijs mag weer fysiek doorgaan, met eventuele extra maatregelen.

2.

Het onderwijs zal online op afstand moeten worden aangeboden met uitzondering van:
a.

Tentamens gaan voor alle leerlingen wel fysiek op school door.

b.

Leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten zullen wel fysiek op school onderwijs
volgen.

c.

Leerlingen in de bovenbouw van het vmbo volgen hun praktijkgerichte vakken fysiek op
school.

d.

Eventuele kwetsbare leerlingen kunnen fysiek op school online onderwijs volgen dit gaat
in overleg met school.

Meer duidelijkheid over het onderwijs na de kerstvakantie zal op 3 januari bekend worden gemaakt en
hierover zal de school op 5 januari communiceren. Bovenstaande is dus nog niet duidelijk.
Wanneer door de schoolsluiting het niet mogelijk is om voor een leerling thuis te zijn, kunt u op maandag
20 december telefonisch contact opnemen met school.
Op deze manier sluiten we met elkaar dit kalenderjaar op een vervelende manier af. Wij als team hadden
dit graag anders gezien. In het nieuwe jaar zullen we als team, net als vorig schooljaar, het onderwijs zo
optimaal mogelijk vorm gaan geven, met de maatregelen die dan gelden. Wij willen iedereen toch ook fijne
feestdagen toe wensen en dat we met elkaar gezond mogen blijven.
Met vriendelijke groet,
Team Capellenborg

Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg

02

