
Gouda, 16 december 2020 

 

Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), 

 

Minister President Rutte heeft maandagavond 14 december in zijn toespraak duidelijk te 
verstaan gegeven dat Nederland tot en met 18 januari 2021 in lockdown is. We zitten 
midden in een tweede golf.  

Het VSO, de praktijkgerichte vakken van het VMBO en het praktijkonderwijs sluiten 
niet hun deuren. 

Scholen kunnen naar eigen inzichten een programma aanbieden. 

Dit betekent het volgende: 

• Deze week gaat de school dicht vanaf woensdag 16 december 2020. 
• Er zijn deze week geen online lessen! 

Na de kerstvakantie zullen we de lessen weer oppakken zoals u van ons gewend 
bent. Niet vanaf maandag 4 januari maar vanaf dinsdag 5 januari 2021 
verwachten we de leerlingen weer op school volgens rooster. De reden hiervoor 
is de volgende: na overleg met de GGD hebben we besloten dat de mentoren op 
maandag 4 januari 2021 contact met u opnemen om enkele vragen te stellen 
met betrekking tot Corona. Dit doen we vanwege de gezondheid van onze 
leerlingen en ons personeel. We willen als school er alles aan doen om na de 
kerstvakantie een verantwoorde doorstart te kunnen maken.  

 
• Stages gaan gewoon door mits de leerlingen terecht kunnen in de bedrijven. 

Mochten de stages niet doorgaan dan zijn de leerlingen op de stagedagen vrij.  
• Met betrekking tot de brancheopleidingen heeft onze collega mevrouw Zoutenbier 

betrokkenen geïnformeerd over het wel of niet doorgaan van de 
brancheopleidingen na de kerstvakantie.  

• De WEP (werkervaringsprojecten) voor de klassen 3 komen voorlopig te vervallen. 
De leerlingen van de klassen 3 worden op maandag 11 januari 2021 tot 14.05 uur 
op school verwacht en zijn op tot nader orde op de woensdagen vrij. 

• We wachten de persconferentie op 12 januari 2021 af om de juiste beslissingen te 
nemen voor de periode na 19 januari 2021. 

Wij volgen hierbij de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in een protocol van het RIVM, 
de VO-raad en de GGD. 

Als directie hebben wij besloten, onder de gegeven omstandigheden, dat we ons vooral 
bezig gaan houden met beperkte basisactiviteiten. Dit houdt in dat alle extra activiteiten 
vooralsnog gecanceld worden. Voorlopig onderwijs zonder franje! 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Vriendelijke groet, 

Arian Koops 

directeur 



 

 


