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Aan de ouders en verzorgers 

van de leerlingen van 

Christelijk College Groevenbeek 

Ermelo en Putten 

Geachte ouders, 

Onze leerlingen hebben met ingang van morgen (woensdag) kerstvakantie. 

Op advies van de minister hebben we kerstvakantie met drie dagen verlengd. We 

hebben dit advies opgevolgd omdat we merkten dat de meeste leerlingen nog 

maar heel weinig energie hebben voor het schoolwerk. We wilden ook de 

docenten voldoende tijd geven om zich voor te bereiden op de online lessen die 

we van 4 t/m 15 januari gaan geven. Die inspanning mag niet ten koste gaan van 

hun vakantie, want onze medewerkers hebben de vakantie zeker verdiend, 

gezien alle extra inspanningen van de afgelopen maanden. 

We hebben vandaag in een brief aan onze leerlingen de onderstaande 

mededelingen gedaan. We geven die aan u door, zodat u ook op de hoogte bent. 

Dit was de tekst: 

     

1

.
Vandaag begint voor jullie de vakantie. 

Woensdag t/m vrijdag zijn er geen lessen of toetsen, ook niet online.

2

.
Op maandag 4 januari beginnen de online lessen. De online lessen duren 

twee weken, t/m vrijdag 15 januari. Op maandag 18 januari beginnen we 

weer met lessen op school.



3

.
Er worden aangepaste lesroosters gemaakt, die jullie bijtijds krijgen.

4

.
We hanteren tijdens de twee weken online lessen een 30-minuten 

 rooster:

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 

Er zijn geen lessen na het 6  lesuur. Let op, in Magister staan andere e

tijden, het lukt niet om dat te veranderen. De docenten zetten de lessen 

in Teams. Ook de examenklassen krijgen online les.

5

.
De online lessen zijn verplicht. Als je niet zichtbaar bent in de les, dan 

word je door de docent als absent genoteerd. Ben je ziek, dan moet dat 

aan de school worden gemeld.

6

.
Het is verplicht om tijdens de online lessen je camera aan te zetten. 

(Als je het vervelend vindt dat anderen je kamer kunnen zien, dan kun je 

een andere achtergrond instellen.) 

We vragen van de docenten om tijdens de online lessen echt les te 

geven en contact te hebben met alle leerlingen.

7

.
In de week van 11 t/m 15 januari kunnen de pre-eindexamenklassen en 

examenklassen toetsen op school krijgen. Daarvoor wordt een 

toetsrooster gemaakt. Andere klassen kunnen digitale toetsen krijgen. 

(Atheneum 4 heeft dan geen toetsweek.)

Wat niet in de mededelingen voor de leerlingen genoemd wordt is de 

mogelijkheid om in de periode van 4 t/m 15 januari op school het onderwijs te 

volgen. Deze mogelijkheid bieden we voor kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep. U kunt hen aanmelden bij mevrouw T. Huisman (  HNT@groevenbeek.nl

). Die mogelijkheid is er ook voor leerlingen die om een andere reden niet zo 

lange tijd thuis kunnen zijn. In die situatie kunt u contact opnemen met de 

teamleider of zorgcoördinator. Voor alle duidelijkheid: deze leerlingen krijgen net 



als iedereen online les en zitten niet in een groep die extra les of begeleiding 

krijgt. Ze verblijven onder toezicht van een onderwijsassistent in een geschikte 

ruimte in de school. 

We beseffen dat de lockdown en als gevolg daarvan de lange periode dat de 

kinderen thuis zijn voor de leerlingen, maar ook voor de ouders heel lastig is. Wij 

wensen u allen veel geduld en veerkracht in deze moeilijke periode. 

We leven toe naar het Kerstfeest. We hopen dat het voor iedereen ook echt feest 

zal zijn. Kerst is het feest van licht en hoop, het feest dat wortelt in het geloof en 

vertrouwen dat niet het donker, maar het licht overwint. Dat geeft moed voor de 

toekomst. 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

Leo Duifhuizen

 

 

 

Paul Krugerweg 44-50 

Postbus 210, 3850 AE Ermelo

 


