
Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van VMBO Ermelo 
 
 
Ermelo, 14 januari 2021 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
In aanvulling op de brief van dhr. R. Brouwer inzake de besluiten over het onderwijs op onze 
school in de komende weken, geven we hier een puntsgewijze toelichting voor het vmbo 
Ermelo (VE).  
Uw zoon/dochter ontvangt deze brief ook.  
 
Voor VE wordt alles al volgt geregeld:  
 
➢ Alle lessen voor alle klassen lopen van 9.00 – 12.30 uur. De roostermakers hebben 

gezorgd dat alle lessen voldoende aan bod komen binnen dit rooster.  
➢ Alleen op dinsdagmorgen hebben alle leerlingen 8.45 – 9.00 uur een extra online 

moment samen met de mentor.  
➢ Vanaf 18 januari beginnen op VE de extra ondersteuningsactiviteiten in de middag 

tussen 14.00 uur en 16.00 uur.  Alles staat in het teken van maatwerk.  
Daarbij geldt: 
Bij alle extra inzet buiten de online ochtendlessen ligt de eerste prioriteit bij de 
examenklassen. Daarna kijken we naar de klassen 3, daarna naar de onderbouw. We 
proberen hierbij zeker voor elk leerjaar het maximale aan extra begeleiding te halen.   

➢ Alleen de leerlingen van klas 4 kunnen op school zijn voor (praktijk) lessen en toetsen. 
De leerlingen van klas 3 alleen voor (praktijk) toetsing.   

➢ De organisatie/roosters van deze middagen ( lessen, praktijklessen, ondersteuning in 
groepjes etc.) zal eind deze week naar leerlingen en ouders worden gecommuniceerd. 

➢ Er zijn twee mogelijkheden: de leerling is verplicht bij te wonen of de leerling heeft hierin 
eigen keuze.  

➢ De afspraken staan zoals altijd in magister. Magister is leidend. Maar de afspraken zullen 
daarnaast ook in teams gezet worden. 

➢ In klas 1, 2 en 3 worden in de middag ook steunlessen gegeven. Dit gaat in overleg met 
de mentor en vakdocent. Uitnodiging, zoals hierboven genoemd, via magister en teams.  
Deze ondersteuningslessen zijn niet vrijblijvend.  
Ze worden online gegeven, dus de leerling hoeft niet naar school te komen.  

➢ Ook voor de komende weken is er noodopvang geregeld. Neemt u contact op met de 
teamleider of met de zorgcoördinator, mevrouw Hakstege, wanneer uw zoon/dochter 
daarvoor in aanmerking zou moeten komen. Gaat het om opvang in verband met een 
cruciaal beroep van de ouders, dan kunt u ook mailen met de afdelingsdirecteur 
(mevrouw Huisman).  

➢ Een en ander zal in de eerste week misschien ergens niet goed gaan. Dan kan de 
leerling direct contact opnemen met de mentor. En ook u kunt met vragen terecht bij de 
mentor.  
Samen brengen we onze leerlingen verder! 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mevr. L. Prins, afdelingsdirecteur onderbouw 
Mevr. A. Huisman, afdelingsdirecteur bovenbouw 
 
 


