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Aan: alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)  
Betreft: sluiting VO-scholen 

Castricum, 19 december 2021 
 
Beste leerling, beste ouder/verzorger, 
 
Op de persconferentie van gisteravond, zaterdag 18 december is aangegeven dat de scholen vanaf 
maandag 20 december tot en met 9 januari dicht gaan. De lessen aan examenleerlingen mogen wel 
op school gegeven worden. Op 3 januari wordt besloten of de scholen vanaf 10 januari weer open 
kunnen. De scholen moeten zich wel vast voorbereiden op het eventueel verzorgen van online lessen 
vanaf 10 januari. In deze brief laat ik jullie weten hoe we met de schoolsluiting om zullen gaan en hoe 
de komende week voor de leerlingen wordt ingericht. 
 
De komende week zullen de docenten zich voorbereiden op de online-lessen die eventueel na de 
kerstvakantie gegeven worden. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om de boeken uit de 
kluisjes op te komen halen. De reguliere lessen voor de onderbouw komen verder deze week te 
vervallen, om tijd voor de docenten vrij te maken voor de voorbereiding op online lessen. Er wordt 
voor deze klassen wel een uitgebreid online mentoruur georganiseerd. Voor de brugklasleerlingen 
wordt voor dinsdag een programma voorbereid dat is gericht op de manier waarop de online lessen 
worden vormgegeven. De lessen van de examenklassen worden op school gegeven en de lessen voor 
de overige bovenbouw-leerlingen zullen online plaatsvinden. De school heeft ervoor gekozen om de 
lessen voor de bovenbouw leerlingen door te laten gaan, om hen tijdens deze week nog zoveel 
mogelijk voor te bereiden op de toetsen die na de vakantie zijn ingepland.  
 
Hierbij per afdeling een kort overzicht van wat er de komende week is ingepland: 
 
Examenklassen 
Alle lessen voor de examenklassen worden van maandag 20 december tot en met donderdag 23 
december op school gegeven. Op donderdag zijn de lessen tot en met het 5e uur. 
 
Mavo 3, havo 4 en vwo 4 en 5 
Op maandag 20 december zijn er geen lessen voor de bovenbouw. Leerlingen kunnen op die dag de 
boeken uit het kluisje ophalen, conform het rooster dat verderop in deze brief staat. Van dinsdag tot 
en met donderdag zijn de lessen online vanuit huis. Op donderdag zijn de lessen tot en met het 5e 
uur. 
 
Brugklassen 
Op maandag 20 december zijn er geen lessen. Op dinsdag wordt een programma voor de leerlingen 
verzorgd ter voorbereiding op de mogelijke online-lessen na de kerstvakantie. Op deze dag kunnen 
de leerlingen de boeken uit de kluisjes meenemen naar huis. De brugklasleerlingen worden maandag 
verder geïnformeerd over het programma van dinsdag. De rest van de week zijn er geen reguliere 
lessen. Er wordt door de mentor, samen met de leerlingen nog een online mentoruur ingepland.  
 
Mavo 2, havo 2 en 3, vwo 2 en 3 
Op maandag 20 december kunnen de leerlingen de boeken uit het kluisje ophalen, conform het 
rooster dat verderop in de brief staat. De onderbouwleerlingen hebben de komende week geen 
reguliere lessen. De mentor zal samen met de klas een afspraak maken voor een online mentoruur.    
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Rooster voor het ophalen van boeken en andere spullen uit de kluisjes 
maandag 20 december: 
2e-jaars: gedurende het 1e lesuur 
3e-jaars: gedurende het 2e lesuur 
4e-jaars: gedurende het 3e lesuur 
5e-jaars: gedurende het 4e lesuur 
De brugklasleerlingen kunnen de boeken en overige spullen uit het kluisje dinsdag meenemen van 
school naar huis. 
 
De leerlingen worden dringend verzocht om, nadat de spullen zijn verzameld, weer direct naar huis 
te gaan. Leerlingen die door ziekte of quarantaine niet kunnen komen op maandag, kunnen dit later 
in de week doen. Het verzoek aan deze leerlingen is, om zich vooraf bij de receptie te melden.  
 
Goede doelen actie 
Maandag is de laatste dag dat leerlingen nog artikelen voor de actie kunnen inleveren op school. De 
brugklasleerlingen kunnen dit dinsdag nog doen. 
 
Lessen vanaf 10 januari  
Zodra duidelijk is of de school wel of niet open mag, zullen wij jullie hier tijdens de kerstvakantie over 
informeren. 
 
Namens alle medewerkers van onze school wens ik alle ouders/verzorgers en leerlingen, ondanks de 
nieuwe maatregelen, fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid voor 2022 toe. Wij hopen jullie 
weer snel op school te kunnen ontvangen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marga Nievelstein 
rector 


