
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 

 
Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Middelbare scholen geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op 
afstand. Dat werd gisteren bekendgemaakt door het kabinet. Voor onderwijs aan eindexamen-
leerlingen 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.  

1,5 meter afstand voor leerlingen die op school komen 
Overal in school geldt de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten en leerlingen onderling. 
Deze 1,5 meter afstand is geen vervanger van het mondkapje. De mondkapjesplicht tijdens 
verplaatsingen binnen de school blijft bestaan. Bij de praktijkgerichte vakken op het vmbo geldt 
dat we zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden. Tijdens deze praktijkgerichte vakken 
is het dragen van een mondkapje verplicht. Of na de lockdown de 1,5 meter regel van kracht blijft 
weten we op dit moment niet. We bereiden diverse scenario’s voor. 

Eindexamenleerlingen 
De examenleerlingen hebben op dit moment schoolexamens. Deze gaan door volgens planning. 
Ook de mondelinge toetsen. Er worden ruimtes gebruikt waarbij leerlingen op 1,5 meter afstand 
van elkaar kunnen zitten. Leerlingen dienen het rooster goed in de gaten te houden voor de juiste 
locatie. Na de schoolexamenweek worden de lessen hervat met 1,5 meter afstand. De manier 
waarop wordt binnenkort met de leerlingen van de examenklassen gecommuniceerd. 

Meldingen van besmettingen  
Het is voor ons belangrijk om zicht te blijven houden op het aantal besmettingen onder de 
leerlingen, ook tijdens de periode waarin de lessen online gegeven worden. Om deze reden vragen 
wij om eventuele besmettingen aan ons door te geven. Van maandag tot en met vrijdag kan dit 
door naar de receptie te bellen (telefoonnummer 040-230 94 44). In het weekend kan een melding 
gemaakt worden door een mail te sturen naar info@sondervick.nl onder vermelding van de naam, 
de klas en de datum van de uitslag van de test. 
 
We begrijpen dat dit geen fijn schooljaar is, met veel onzekerheden en veel beperkingen. Houd 
elkaar en jezelf goed in de gaten. Heb je vragen of wil je je verhaal kwijt? Neem gerust contact op 
met je mentor. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Monique van Roosmalen 
rector 

Aan alle ouders, verzorgers en leerlingen  

  

  

Datum 
13 januari 2021 
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