
 

 

Betreft Maatregelen n.a.v. persconferentie 

Breda  19 december 2021 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

Waar we de laatste dagen steeds meer voor vreesden is uitgekomen, de scholen zullen 

de deuren weer moeten sluiten om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te 

gaan. Juist in de week voor Kerstmis komt dit hard aan, immers, in de komende week 

stonden diverse vormen van samen vieren en samenzijn gepland. Naast het onderwijs 

dat gemist gaat worden is het missen van sociale activiteiten extra pijnlijk in deze 

tijden. Om het aantal contacten terug te dringen is het besluit echter een noodzakelijk 

besluit. We hopen vurig dat deze maatregel betekent dat we na de kerstvakantie de 

deuren weer open kunnen doen.  

Wat betekent deze maatregel voor de komende week? 

De komende week is onderwijsvrij (er zullen ook geen online lessen plaatsvinden).  

Alle school(her)examens (PTA-toetsen) gaan door en worden op school afgenomen. Er 

wordt een nieuw rooster opgesteld voor de schoolexamens. De schoolexamens vinden 

op woensdag en donderdag plaats. Dit geeft leerlingen de gelegenheid om zich op 

maandag en dinsdag nog extra voor te bereiden en eventueel nog in contact te treden 

met hun docenten voor vragen. Het rooster van de schoolexamens ontvangen de 

leerlingen maandag van de examensecretaris.  

Op maandag en dinsdag is de school open voor leerlingen. Zij kunnen dan hun 

persoonlijke spullen uit de kluisjes op komen halen.  

Wanneer leerlingen vragen en/of zorgen hebben dan kunnen zij tot en met donderdag 

contact opnemen met de mentor en/of vakdocent.  

Op maandag ontvangen leerlingen van hun mentor en/of vakdocenten via de 

Magistermail informatie over eventuele activiteiten om het schooljaar af te ronden.  

Je weet dus uiterlijk maandag eind van de dag of er nog iets van je wordt verwacht in 

de komende week. Houd je Magistermail daarom goed in de gaten!  

Het schoolgebouw is vanaf vrijdag 24 december t/m zondag 9 januari 2022 gesloten.  

Op 3 januari besluit het kabinet of de scholen op 10 januari weer open kunnen voor 

leerlingen. Wij zullen u zo snel mogelijk na 3 januari informeren over de situatie vanaf 

10 januari.  

Zie ommezijde 

Aan de leerlingen van de Campus en  

aan de ouder(s)/verzorger(s) 

 



 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

We gaan weer een periode tegemoet waarin het leven er anders uitziet dan we zouden 

willen. Dat vraagt veel van ons allemaal. Het maakt ook heel erg duidelijk wat we 

belangrijk vinden. Ik wens iedereen, ondanks de beperkingen, een mooie kersttijd toe. 

Laten we oog hebben voor elkaar en goed zorgen voor onszelf en de ander. 

Namens alle medewerkers wens ik u allen alvast een mooi en vooral gezond 2022 toe. 

Caroline Klein  

Rector  

 

 

 

 


