Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van Hofstad Mavo Havo

Betreft: de schoolsituatie n.a.v. de persconferentie
van min.-president Rutte over de Coronacrisis
Den Haag, 12 januari, 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Zoals u wellicht vanavond tijdens de persconferentie heeft gehoord, wordt de lockdown met drie
weken verlengd tot en met dinsdag 9 februari aanstaande. In principe verandert er niets als het gaat
om welke leerlingen wel naar school mogen komen en welke leerlingen niet.
De examenleerlingen volgen onderwijs op school, het 3e leerjaar mag alleen naar school voor toetsen
en volgen de lessen online. Het 1e en 2e leerjaar volgen de lessen online en maken ook de toetsen
online.
Naast bovenstaande is tijdens de persconferentie van het kabinet gezegd dat leerlingen vanaf nu ook
weer anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dat betekent dat we daar de school
vanaf morgen op gaan inrichten. De gymzaal en de aula worden weer ingericht als toetsruimte en
alle lokalen worden zo ingericht dat leerlingen de anderhalve meter afstand kunnen houden van
elkaar.
Voor morgen - woensdag 13 januari - betekent dit dat wij de school nog niet op die manier hebben
kunnen inrichten. Morgen draaien wij daarom voor het 4e leerjaar de SE-training zoals gepland, maar
morgen moet door alle leerlingen op school een mondkapje gedragen worden, óók tijdens de les. De
docent zal tijdens de uitleg geen mondkapje dragen, omdat hij of zij anders niet duidelijk
verstaanbaar is. Een leerling die een vraag wil stellen, mag het mondkapje even laten zakken om het
mondkapje vervolgens weer op te doen als de vraag gesteld is. Voor leerjaar 1, 2 en 3 gaan de
geplande lessen online gewoon door.
Voor morgen is een klein aantal leerlingen van 3TL uitgenodigd om toetsen te maken; zij kunnen dit
morgen gewoon komen doen. Ook aan hen wordt gevraagd een mondkapje te dragen tijdens de
toets/les. Daar dit een kleine groep is, kunnen wij hier de anderhalve meter alvast toepassen.
Morgen in de loop van de dag berichten wij u/jullie over hoe aanstaande donderdag en vrijdag zullen
verlopen (er komt dan een aangepast rooster). Natuurlijk informeren wij u/jullie ook over de gang
van zaken met betrekking tot de S.E.-week van volgende week voor 4TL en de S.E.-week van 3TL de
week daarop.
Als laatste wil ik alle leerlingen meegeven om goed te blijven leren en je goed voor te bereiden op je
toetsen. Wij ondersteunen je uiteraard zo goed mogelijk. We moeten het uiteindelijk samen doen.
Met vriendelijke groet,

R.J. Stehmann
Directeur Hofstad Mavo Havo

