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Aan alle leerlingen van 

Christelijk College Groevenbeek 
 

Beste leerling,

Zoals je weet uit de persconferentie van premier Rutte blijven de scholen ook na 

18 januari voor nog eens drie weken dicht. We blijven met elkaar in lockdown, om 

zo verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze brief zetten we op 

een rij wat je de komende tijd van school kunt verwachten en wat wij van jou 

verwachten.

Tot en met vrijdag 5 februari gaan we door met online lessen voor alle klassen. 

Het advies van het kabinet is dat de examenleerlingen weer fysiek op school 

mogen komen voor lessen. Wij kiezen voor een gemengde opzet van online en 

fysieke lessen  voor de examenklassen. Wij leggen graag aan je uit waarom wij 

deze keuze maken.

1

.
Op dit moment lopen de online lessen goed. We vragen docenten om je 

meer bij de online les te betrekken, omdat dit ervoor zorgt dat je tijdens 

de les beter je aandacht erbij houdt. Ook denken wij dat je dan eerder 

vragen stelt als je iets niet snapt of niet helemaal goed kunt volgen.
2

.
De online les zorgt ervoor dat we de 30 minuten helemaal kunnen 

gebruiken voor de les. Je hoeft niet van lokaal te wisselen en de docent 

kan bij de start van de les gelijk beginnen. Dit zorgt voor rust en een 

duidelijke structuur voor jou als leerling, maar ook voor de docenten. 
3

.
Het kabinet denkt na over het nog verder aanscherpen van de lockdown 

maatregelen, vanwege de besmettelijke Engelse variant van COVID-19. 

Het lijkt erop dat juist ook jongeren vatbaar zijn voor deze variant. Er 

wordt zelfs nagedacht over het invoeren van een avondklok. Het kabinet 



doet er alles aan om bewegingen en samenkomsten van mensen tegen 

te gaan of tot een minimum te beperken. Om deze reden wordt de 

anderhalvemetermaatregel weer geïntroduceerd.  Deze maatregel maakt 

fysieke lessen erg lastig en ingewikkeld. Het lijkt ons daarom niet 

verstandig om de examenleerlingen naar school te laten komen voor 

lessen. We voorkomen zo dat er veel bewegingen van leerlingen en 

docenten zijn en daarmee voorkomen we weer dat leerlingen en 

docenten elkaar besmetten. Voor de kerstvakantie merkten we dat het 

aantal besmettingen onder leerlingen en onder docenten snel steeg. Nu 

we met elkaar in lockdown zitten, merken we dat het snel is afgenomen. 

Daar zijn we erg blij mee en willen we graag zo houden.
4

.
Op de middagen bieden we alle examenleerlingen een op maat gemaakt 

programma aan. Je doet hieraan mee door je op te geven of je wordt 

uitgenodigd door je docent, mentor of coach. Voor dit programma 

verwachten wij dat je op school aanwezig bent. Omdat het op maat 

gemaakt is, voorkomen we grote groepen in school en in een lokaal en 

houden wij het aantal bewegingen per leerling en docent erg laag. 

Hierover ontvang je voor het weekend meer informatie. Vanaf volgende 

week lopen er, vanwege het middagprogramma, dus weer 

examenleerlingen door school. We vinden het belangrijk om hier te 

herhalen dat alle maatregelen om corona tegen te gaan, blijven gelden. 

We vragen je om de aangegeven looproutes te volgen, voldoende 

afstand te houden en een mondkapje te dragen als je over de gang loopt.
5

.
Voor alle brugklassen, 2 en 3 vmbo, 2, 3, 4 havo en 2, 3, 4, 5 (t)vwo 

bieden wij ook een middagprogramma van bijspijkeruren, deelname aan 

het inhaalprogramma voor leerlingen met leerachterstanden uit de vorige 

lockdown, bijwerklessen of coachuren aan. Je kunt je hiervoor opgeven 

of je krijgt hiervoor een uitnodiging. Deze bijeenkomsten zijn niet op 

school, maar online. Meer informatie hierover ontvang je voor het 

 weekend.
 

6

.
We blijven tijdens deze periode een 30-minuten rooster gebruiken: 

1e uur   9.00 –   9.30 uur 

2e uur   9.30 – 10.00 uur 

3e uur 10.00 – 10.30 uur 

Pauze 

4e uur 11.00 – 11.30 uur 



5e uur 11.30 – 12.00 uur 

6e uur 12.00 – 12.30 uur 
 

7

.
Alle onlinelessen zijn verplicht. Je bent zichtbaar in de les aanwezig door 

je camera aan te zetten en in beeld te zijn.
8

.
Ben je ziek? Dan moet dit op de gebruikelijke manier gemeld worden aan 

de school. Op deze manier wordt je absentie goed verwerkt.
9

.
Je mentor was en is het belangrijkste aanspreekpunt in school. Heb je 

een vraag of loop je ergens tegen aan, neem dan gerust contact op met 

je mentor.

We beseffen dat deze lockdown veel van je vraagt en dat je de ontmoeting met je 

medeleerlingen en docenten mist. Voor ons geldt hetzelfde. De school is nu erg 

leeg en we zien uit naar het moment om jullie weer te zien. Heel veel succes 

 aankomende weken!
 

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

 

Paul Krugerweg 44-50 

Postbus 210, 3850 AE Ermelo

 


