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Extra nieuwsbrief 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
Inmiddels is duidelijk dat ook het voortgezet 
onderwijs dit keer de dans niet ontspringt. 
Met ingang van vandaag (zondag) wordt een 
complete lockdown ingesteld.  
Het kabinetsbesluit betekent dat VO-scholen 
hun deuren de komende week moeten 
sluiten, met enkele uitzonderingen.  
 
Wat betekent dit voor nu?  
Het lesrooster voor komende week komt te 
vervallen.  
 
Leerjaar 1,2,3 hebben op dinsdag 21 
december een mentorles. 
Leerjaar 1  09.00u 
Leerjaar 2  10.30u 
Leerjaar 3  12.00u 
Dit is de laatste les voor de kerstvakantie. De 
mentor sluit samen met de leerlingen het 
kalenderjaar af en bereidt de leerlingen voor 
op mogelijk online onderwijs voor na de 
kerstvakantie. Leerlingen kunnen rondom de 
mentorles alle schoolspullen uit de kluisjes 
halen om mee naar huis te nemen.  
 
Voor leerjaar 4 organiseren we op woensdag 
22 december om 09.00u een mentorles. Na 
de mentorlessen worden er steunlessen 
georganiseerd voor de leerlingen die nog een 
CT-toets gaan herkansen.  
Op donderdag 23 december zijn er 
herkansingen voor de CT-toetsen zoals reeds 
gepland. Op woensdag en donderdag kunnen 
leerlingen van lj4 ook nog worden 
uitgenodigd voor het inhalen/herkansen van 
PTA-toetsen.  
Het verzoek aan de leerlingen om hier 
rekening mee te houden. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Extra zelftesten 
In de mentorlessen zullen er extra zelftesten 
worden uitgedeeld. Met deze zelftesten kunnen 
de leerlingen zich testen in de vakantie en aan 
het einde van de vakantie.  
 
 
Opvang kwetsbare jongeren  
Vanuit ons ondersteuningsteam wordt er 
gekeken naar op welke wijze we kwetsbare 
jongeren het beste op kunnen vangen. 
Momenteel inventariseren we de grootte van de 
groep en de behoefte. Voor deze groep zullen we 
een passend aanbod organiseren.  
 

 

   
 
Bereikbaarheid 
De school is de komend week telefonisch 
bereikbaar tussen 08.30u – 10.00u.  
Buiten deze tijden kunt u ons het beste bereiken 
door een e-mail te sturen naar 
info@reeshofcollege.nl of door contact op te 
nemen met de mentor. Dit kan ook het beste 
door de mentor te mailen.  
 
 
Lees verder op de volgende pagina     
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Hoe gaan we verder na de 
kerstvakantie?  
Een belangrijke vraag is wat de verwachtingen 
zijn voor de week van 10 januari. De 
ontwikkelingen zijn nagenoeg niet te 
voorspellen, maar desondanks ziet het kabinet 
het liefst dat de scholen na de kerstvakantie 
weer opengaan.  
Het kabinet neemt op 3 januari hier een besluit 
over. Dan weten we of we fysiek of online les 
kunnen gaan geven. We bereiden ons voor op 
beide situaties en informeren u te zijner tijd 
weer. 
 

Tot slot 
We sluiten het kalenderjaar af in een zo goed als 
leeg gebouw met enkele leerlingen en 
medewerkers. Geen grootse kerstviering. Het 
gaat weer anders dan dat we hadden gedacht en 
gehoopt. Helaas vraagt de huidige situatie om 
drastische maatregelen zoals het sluiten van de 
scholen. We hopen van harte dat we na de 
kerstvakantie weer open kunnen en alle 
leerlingen weer uitgerust en gezond op school 
mogen ontvangen.  
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