
 

 

 
Bericht aan de leerlingen in het eindexamenjaar van Groevenbeek 
 
Ermelo en Putten, 19 februari 2021 
 
Beste leerling in de eindexamenklas, 

Vlak voor de kerstvakantie werd door premier Rutte een nieuwe lockdown afgekondigd met 
als gevolg dat we na de kerstvakantie geen fysieke lessen meer hebben op school. Direct na 
de kerstvakantie zijn we daarom gestart met online lessen in de ochtenden. In de tweede 
week van januari werd bekend dat de leerlingen in de eindexamenklassen wel naar school 
mogen komen voor onderwijsactiviteiten. Op Groevenbeek hebben wij dat ingevuld met een 
programma op maat in de middag. Iedere leerling in de eindexamenklas kan op basis van 
eigen inschrijving of op uitnodiging van de mentor of vakdocent dit programma volgen. We 
zien in de school dat hier goed gebruik van wordt gemaakt.  

Wat gaat er veranderen na de voorjaarsvakantie 

We zien en horen dat de online lessen over het algemeen best goed gaan, maar lessen 
volgen op school heeft toch echt de voorkeur. Daarom willen we vanaf maandag 8 maart 
zoveel mogelijk lessen voor leerlingen in de examenklassen weer op school gaan geven. 
Voor jou betekent dit dat je voor deze lessen weer naar school komt. Ook gaat het lesuur 
van 30 naar 40 minuten. Hoe we dit allemaal gaan organiseren, hangt af van de maatregelen 
die premier Rutte aan de middelbare scholen gaat voorschrijven. Op de persconferentie van 
23 februari gaat hij hier meer informatie over geven.  

Omdat we waarschijnlijk nog steeds te maken hebben met de anderhalvemeterregel, zullen 
daarom bijna alle groepen/klassen kleiner gemaakt moeten worden. De nieuwe informatie 
moet verwerkt worden in het rooster. De week na de voorjaarsvakantie gaan we hiervoor 
gebruiken.  

Concreet betekent dit voor jou: 

1 - 5 maart –  de lessen worden online via TEAMS gegeven  / de lessen duren 30 minuten. 

Vanaf 8 maart – zoveel mogelijk lessen worden fysiek op school gegeven / de lessen duren 
40 minuten. 

Uiterlijk 5 maart ontvang jij meer informatie over periode vanaf 8 maart.    

We kijken uit naar je komst op school en wensen jullie veel sterkte. We snappen dat het voor 
jullie best lastig is om de lessen zo lang op deze manier te moeten volgen. Voor nu wensen 
wij jou een fijne voorjaarsvakantie!  

Tot ziens, 

de schoolleiding Groevenbeek College 
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