Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van Hofstad Mavo Havo
Betreft: de komende schoolweken m.b.t.
gewijzigde Coronamaatregelen.
Den Haag, 13 januari 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
U ontvangt hierbij wederom een mail over organisatorische schoolzaken die verband houden met de
Coronamaatregelen die genomen moeten worden.
Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 12 januari jl. kwam naar voren dat we ons als school
weer aan de maatregel van 1,5 meter afstand ook voor leerlingen onderling moeten houden.
We zetten het traject voor de komende periode voor u op een rijtje:
-

Donderdag 14 en vrijdag 15 januari draaien we zowel online lessen (klas 1, 2 en 3) als fysiek op
school (klas 4) een minirooster. Het rooster en de tijden ontvangt u nog van ons.

-

Volgende week (week 3 - 18-22 januari) vindt de S.E.-week voor het 4e leerjaar fysiek op school
plaats met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Leerjaar 1, 2 en 3 volgen digitaal les
volgens rooster. De indeling hiervoor ontvangt u zo snel als mogelijk is.

-

De week daarop (week 4 - 25-29 januari) vindt de S.E.-week voor het 3e leerjaar fysiek op school
plaats met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Leerjaar 1, 2 en 4 volgen digitaal les
volgens rooster. De indeling hiervoor wordt zo spoedig mogelijk met alle ouder(s)/verzorger(s)
en leerlingen gedeeld.

-

Vanaf week 5 (1-5 februari) volgen leerjaar 1, 2 en 3 digitaal onderwijs volgens rooster en volgt
het 4e leerjaar volgens het zogenaamde coronarooster de lessen. Dat betekent dat de ene week
de ene helft van de klas op school is en de andere helft de lessen online volgt. De week daarop
wisselt dit. Hiervoor wordt eveneens een rooster met ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
gedeeld.

-

Over de toetsweek van leerjaar 1 en 2 wordt op zeer korte termijn een beslissing genomen.

Wij realiseren ons dat er momenteel veel gevraagd wordt van u als ouder(s)/verzorger(s). Het is een
onzekere tijd als het gaat over gezondheid en ziekte, sociaal welbevinden of wellicht ook financieel,
als er een partner is die zijn of haar baan verliest, of als u een eigen onderneming heeft die stil is
komen te liggen.
Als school proberen we zo goed als dat mogelijk is dagelijks de lessen voor alle leerlingen te
verzorgen. We proberen voor alle leerlingen door het volgen van het rooster een stabiel dagelijks
ritme te creëren. Natuurlijk missen we de leerlingen op school. Mochten er zaken zijn die onze
aandacht vragen, laat u ons dit dan alstublieft weten. De school is dagelijks open en bereikbaar voor
iedereen. We mogen daarbij echter geen gasten ontvangen, anders dan onze examenleerlingen.

Als u vragen heeft, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen!
De teamleiders:
de heer P. van der Voort, TL-onderbouw, vrt@hofstadmavohavo.nl
mevr. M.S. van Brenk-Damen, Havo, brk@hofstadmavohavo.nl
mevr. I.M.J. Meesters-Sahl, TL-bovenbouw, mes@hofstadmavohavo.nl
Namens het team van Hofstad Mavo Havo wens ik u allen sterkte en succes toe de komende weken!

R.J. Stehmann
Directeur Hofstad Mavo Havo

