
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste leerling en ouder/verzorger, 
 

De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag 16 december tot 
maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht. Voor die leerlingen schakelen we over op 
online onderwijs. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook 
voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. De scholen blijven eveneens open voor 
kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in een vitaal beroep. Ook de schoolexamens van 
leerlingen in het examenjaar kunnen doorgaan. In deze brief lees je meer informatie over wat deze 
maatregelen voor jou betekenen. 

Lessen op woensdag 16 en donderdag 17 december 
Alle leerlingen krijgen deze twee dagen onderwijs op afstand. We houden het huidige rooster 
zoveel mogelijk aan, maar zullen hier en daar wel wat wijzigingen door moeten voeren. Houd 
Zermelo in de gaten voor roosterwijzigingen. Gedurende het onderwijs op afstand is Magister het 
startpunt van de lessen. In de bijlage tref je nog een instructie voor het werken met Teams. 
 
Kerstactiviteit vrijdag 18 december 
Op deze dag willen we het jaar op gepaste wijze online afsluiten. Alle leerlingen hebben een online 
bijeenkomst met hun mentorklas. De onderbouw start om 9.00 uur en de leerlingen van de 
bovenbouw om 10.00 uur. 
 
Opvang leerlingen ouders in vitale beroepen 
Ben je als ouder/verzorger werkzaam in een vitaal beroep? En wil je gebruikmaken van de 
opvangmogelijkheid hier op school? Dan kun je dit (uiterlijk vrijdag 18 december) laten weten via 
een mail aan info@sondervick.nl. 
 
Lessen na de kerstvakantie 
Onderbouwleerlingen volgen online lessen. We streven ernaar deze lessen in te roosteren tot 12.55 
uur. Bovenbouwleerlingen volgen online lessen volgens rooster. Eindexamenklassen mogen wij op 
school ontvangen. Deze leerlingen hebben les op school volgens rooster. De praktijklessen op de 
pleinen (BWI, PIE, M&T, Z&W en D&P) voor leerjaar 3 vmbo b/k en mavo worden ook op school 
gegeven. De overige lessen volgen deze leerlingen thuis online. In het rooster wordt rekening 
gehouden met reistijd. 
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Schoolexamens 
De schoolexamens gaan door volgens planning. 
 
Ziekmeldingen 
Kun je de online lessen niet volgen omdat je ziek bent? Zorg er dan voor dat je ouder/verzorger je 
ziekmelding doorgeeft via telefoonnummer 040-230 94 44. 
 
Meldingen van besmettingen  
Ben je besmet met het coronavirus? Dan vragen we je dit om de komende weken, dus ook tijdens 
de vakantie, door te geven via info@sondervick.nl onder vermelding van naam leerling, de klas en 
de datum van de uitslag van de test. We versturen geen brieven over besmettingen in 
klassen/clusters gedurende de onlineperiode en de vakantie, maar het is voor ons wel belangrijk 
om een goed overzicht bij te houden. 
 
Heb je vragen? 
Stel ze aan je mentor! 
 
Ik wens iedereen ondanks alle geldende maatregelen hele fijne feestdagen toe. Blijf gezond! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Monique van Roosmalen 
rector 
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