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Castricum, 16 april 2021 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders, 
  
De afgelopen weken hebben jullie weer hard gewerkt aan school. Terwijl in het nieuws gesproken 
wordt over testen en aanpakken van achterstanden, proberen we er met zijn allen natuurlijk voor te 
zorgen dat we allemaal gezond blijven en gewoon op een goede manier met onderwijs bezig zijn. 
  
Natuurlijk loopt dit jaar alles wat anders. Met dit bericht breng ik jullie op de hoogte van een aantal 
ontwikkelingen. 
  
Sneltesten 
Vanaf 19 april worden zelftests aan alle scholen geleverd. Een deel van deze zelftests is voor 
leerlingen die te maken krijgen met een besmetting in de klas. De nauwe contacten moeten in 
quarantaine en naar de GGD-teststraat. De leerlingen die niet binnen 1,5 meter van de besmette 
leerling zijn geweest, mogen een zelftest doen. Leerlingen voeren de zelftest thuis uit. 
  
Herkansingen toetsweek 3 bovenbouw 
Alle leerlingen in de bovenbouw krijgen voor toetsweek 3 de mogelijkheid om twee toetsen te 
herkansen. 
  
Praktijkvakken op school 
Vanaf maandag kunnen de praktijkvakken op het 7e en 8e uur weer op school plaatsvinden. Dit is 
voor de leerlingen die op dat moment al op school aanwezig zijn. Als je een praktijkles hebt het 7e of 
8e uur, dan gaan de lessen volgens onderstaand schema: 
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Er zitten nog knelpunten bij de praktijklessen voor V2b en muziek voor V4 en V5. Voor muziek stemt 
de docent met de klas af hoe dit opgelost gaat worden. Voor V2b moet apart naar het rooster 
gekeken worden. 
  
Starttijd eerste uur 
Ter herinnering: In de vierde periode starten de onderbouwklassen om 8.20 uur, en de 
bovenbouwklassen (w.o. M3) om 8.30 uur. 
  
Alle niet-examenleerlingen krijgen online onderwijs op 23 april 
23 april is de laatste officiële lesdag van de examenleerlingen. We willen in ieder geval dat de 
examenklasleerlingen op die laatste dag met de hele klas op school aanwezig zijn, zodat ze hun 
laatste lessen op school niet alleen achter hun laptop volgen. Daarom zijn alle lessen op 23 april voor 
de niet-examenklassen online. 
  
Aanwezigheid in de middag op 17, 18, 19 en 25 mei 
Op deze middagen wordt de aula voor examens gebruikt. Daarom mogen die middagen alleen 
leerlingen die praktijkvakken hebben nog aanwezig zijn. Op die middagen is na 13.10u de 
hoofdingang alleen bestemd voor examenkandidaten. Leerlingen die praktijkvakken hebben in de A- 
en C-vleugel komen het gebouw in en verlaten het weer via de zij-ingang bij A en bij C. Op deze 
manier worden de examenkandidaten niet gestoord bij hun werk en kunnen de andere leerlingen 
toch de praktijkvakken volgen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jesse Bos 
Conrector 
j.bos@bonhoeffer.nl 
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