Castricum, 15 december 2020

Beste leerlingen, beste ouders,

Zoals gisteren door premier Rutte is aangegeven, gaan de scholen vanaf morgen tot en met
17 januari 2021 voor een groot deel dicht. Voor de examenleerlingen en kwetsbare leerlingen mag
wel onderwijs op school verzorgd worden. De leerlingen waarvan de ouders in vitale beroepen
werken, mogen de lessen ook op school volgen. De schoolexamens voor de examenklassen, de
voorexamenklassen en voor de vakken die leerlingen in 4VWO afsluiten kunnen op school worden
afgenomen.
Binnen het SVOK, de stichting waar onze school onder valt, is besloten om de lessen aan de
examenleerlingen online aan te bieden. Wel organiseren we mogelijkheden om in kleine groepen op
school met een docent te werken. Vrijdag volgt hier meer informatie over.
Het onderwijs in de periode tot 18 januari gaat er zo uit zien:
- Vanaf morgen worden alle lessen online verzorgd;
- We hanteren een 40-minuten-rooster, het rooster staat hieronder;
- ’s Middags is er ruimte voor extra online uitleg en ondersteuning aan leerlingen;
- Examenleerlingen krijgen de mogelijkheid om in kleine groepen op school te werken. Dit zal
na de kerstvakantie gebeuren. Informatie hierover volgt vrijdag.
- Leerlingen die op dit moment al door ons zorgteam worden begeleid komen, waar nodig,
naar school en worden begeleid door ons zorgteam;
- In uitzonderlijke gevallen kan de mentor aangeven dat een leerling op school moet werken;
- De schoolexamens van de tweede periode worden op school afgenomen in de week die
daarvoor gepland staat. De schoolexamens worden afgenomen op dezelfde manier als we de
herkansingen afgenomen hebben (gespreide starttijden etc.). Informatie hierover volgt. De
eindexamenleerlingen hebben dan de hele week toetsweek. De leerlingen uit andere klassen
die SE-toetsen doen hebben een verkorte toetsweek (afhankelijk van de hoeveelheid SEtoetsen);
- Over alle andere toetsen wordt nader overleg gevoerd, jullie worden hier later over
geïnformeerd;
- De studiedag van 21 januari a.s. komt te vervallen: deze dag wordt ingezet als lesdag.
We willen dit bijzondere jaar natuurlijk wel goed samen online afsluiten. Daarom vieren we vrijdag
kerst online met de mentorklas, volgens het gepubliceerde rooster. Wat we precies gaan doen, is
natuurlijk nog een verrassing.
Ik wens iedereen heel veel sterkte, wijsheid en doorzettingsvermogen voor de komende weken en
kijk er nu al uit om iedereen 18 januari weer te zien.
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Met vriendelijke groet,
Jesse Bos
Conrector
Bonhoeffercollege
j.bos@bonhoeffer.nl
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