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Aan de ouders en verzorgers van onze eindexamenleerlingen
Ermelo en Putten, 19 februari 2021
Geachte ouders en verzorgers,
Vlak voor de kerstvakantie werd door premier Rutte een nieuwe lockdown afgekondigd. Dit hield in dat
we direct na de kerstvakantie de school moesten sluiten voor alle lessen waarbij leerlingen fysiek
aanwezig waren. In de tweede week van januari werd bekend dat er een uitzondering kon worden
gemaakt voor de leerlingen van de examenklassen. Op basis van eigen inschrijving of op uitnodiging
van de mentor of vakdocent komen zij wel naar school en volgen zo fysiek onderwijs of coachings- en
mentorgesprekken. We zien in de school dat hier goed gebruik van wordt gemaakt.
Organisatie van het onderwijs na de voorjaarsvakantie
We zien en horen dat digitaal onderwijs over het algemeen best goed gaat, maar onderwijs op school
heeft toch echt de voorkeur. Daarom gaan we vanaf maandag 8 maart zoveel mogelijk lessen fysiek
aanbieden aan de eindexamenleerlingen. Concreet betekent dit dat examenleerlingen gedurende de
week weer naar school toe komen voor deze lessen. Het betekent ook dat we over zullen gaan naar
een 40-minutenrooster.
Op 23 februari geeft premier Rutte een persconferentie. Deze persconferentie valt voor regio Noord en
Midden in de voorjaarsvakantie. We verwachten dat de premier nieuwe maatregelen gaat geven voor
het middelbaar onderwijs. Het verwerken van deze nieuwe maatregelen in het gebouw en in de
lesroosters kost tijd. Daarom gebruiken wij de week na de voorjaarsvakantie om alles klaar te maken,
zodat we op maandag 8 maart met fysiek onderwijs voor de examenleerlingen kunnen starten.
Samengevat ziet het onderwijs op Groevenbeek er na de voorjaarsvakantie als volgt uit:
- maandag 1 maart – vrijdag 5 maart : online lessen via TEAMS / een lesrooster van 30 minuten per
les.
- vanaf maandag 8 maart: zoveel mogelijk lessen op school voor leerlingen in de examenklassen / een
lesrooster van 40 minuten per les.
Uiterlijk 5 maart ontvangt u meer informatie over de periode vanaf 8 maart.
We beseffen goed dat terugkeer naar school risico’s en praktische problemen met zich meebrengt.
We hebben de afgelopen weken nagedacht over hoe we dat moeten organiseren, immers onderwijs
geven met anderhalve meter afstand bleek uit de vorige lockdown periode ook iedere dag weer een
uitdaging. Toch denken we daar goed uit te komen. Leidraad blijft altijd: wat is goed voor de
leerlingen?
Tenslotte
In de afgelopen tijd hebben we veel begrip en steun van u als ouder gekregen. We hopen en
verwachten dat de samenwerking tussen school en ouders in de komende weken net zo goed zal
blijven. Wij zien er naar uit om alle leerlingen weer in school te mogen te zien en spreken.
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