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Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat 

Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikron variant van het coronavirus. Door de scherpere 

maatregelen mag er nog maar weinig fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. We moeten voor 

de komende week daarom een aantal dingen wijzigen. 

 

Alleen praktijkgerichte vakken mogen komende week op school gegeven worden. Dat gaat concreet om: 

- Beroepsgerichte vakken 

- Kunstvakken 

- Sport 

- Workshops/activiteiten die aansluiten bij deze vakken. 

 

Onderwijs aan examenleerlingen en de schoolexamens gaan de komende week gewoon door. Voor leerlingen in 

een kwetsbare positie organiseren we opvang. 

 

Dat betekent dat de leerlingen van leerjaar 1 en 2 geen lessen hebben.  

 

Voor leerlingen uit leerjaar 3 betekent het dat de praktijkgerichte vakken volgens het lesrooster in Magister 

doorgaan. De AVO vakken zoals u hierboven hebt kunnen lezen komen te vervallen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat wij in contact blijven met onze leerlingen en dat betekent dat wij de komende 

week (20 december t/m 24 december) elke dag van 8:30 uur - 9:00 uur een dagstart online verzorgen (met 

mentor of docent uit het leerjaar, team en de klas). Ook zal de mentor met elke leerling een aparte afspraak 

maken voor een gesprekje.  

Daarnaast zijn wij in overleg met Stichting JoU en de LO-docenten om te kijken of wij voor de voor de klassen uit 

leerjaar 1, 2 en 3 activiteiten kunnen organiseren. Hierover worden jullie nog geïnformeerd.  

 

Wij weten nog niet wat het betekent voor het onderwijs vanaf 10 januari. Wij nemen ook deze week de tijd om 

dit goed voor te bereiden als we het onderwijs digitaal moeten gaan aanbieden.  

 

Datum 19 december 2021 

Onderwerp Striktere lockdown 
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Voor de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 die niet meer naar school komen en mogelijk hun schoolspullen nog in het 

kluisje hebben liggen, is er a.s. dinsdag de mogelijkheid om dit op te halen. Voor leerjaar 1 om 10:00 uur en voor 

leerjaar 2 om 11:00 uur.  

 

We moeten tot aan de kerstvakantie dus behoorlijk improviseren. Houd daarom goed contact met je mentor 

over je rooster. Ook de komende periode gelden in de schoolgebouwen de bekende coronamaatregelen, zoals 

mondkapjes in de gangen en verplichte looproutes. 

 

Wanneer weer naar school? 

Het kabinet heeft gezegd dat onze school na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, waarschijnlijk weer open kan. 

Hierover komt nog een definitief besluit. Na 3 januari sturen we daarom een volgende brief, met meer 

informatie over de start van 2022.  

 

We willen iedereen veel goede moed wensen in de komende periode en bovenal, blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen, 

 

 

Naima Rahmouni 

Directeur a.i. Trajectum College  

  

 


