
Reeshof College | Nieuwsbrief | Week 51 |   2021 

Nieuwsbrief kersteditie 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
We sluiten het jaar 2021 af in een stil en zo 
goed als leeg schoolgebouw. Geen grootse 
kerstviering. We werden compleet verrast 
door de schoolsluiting. 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 mogen en alle leerlingen weer uitgerust 
en gezond op school mogen ontvangen.  
We wensen iedereen een prettige  
kerstvakantie en mooie feestdagen toe. Rust 
goed uit. Ontspan. Let goed op jezelf en blijf 
gezond.  
Tot na de kerstvakantie. Tot volgend jaar!  
 
Dit is tevens de laatste nieuwsbrief van 2021 
met de nodige informatie.  
 

 

 
 
 
 

Hoe gaan we na de 
kerstvakantie verder?  

Deze week zijn we vooral bezig geweest met het 
kalenderjaar afsluiten, leerlingen klaarstomen 
voor mogelijk online onderwijs en het afronden 
van de CT-herkansingen en inhaalwerk van PTA-
toetsen/opdrachten. 
 
Hoe gaan we verder na de kerstvakantie? De 
ontwikkelingen zijn nagenoeg niet te 
voorspellen, maar desondanks ziet het kabinet 
het liefst dat de scholen na de kerstvakantie 
weer open gaan.  
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. 

 
Aanvullende maatregelen 
centraal examen 2022 

Het coronavirus heeft ook dit jaar nog steeds 
grote impact op het onderwijs. Daarom heeft 
minister Slob op 17 december aanvullende 
maatregelen bekend gemaakt voor het 
examenjaar 2022. 
Deze maatregelen zijn gericht op het creëren 
van meer tijd en flexibiliteit rond het 
eindexamen voor leerlingen. Daarmee krijgen 
deze leerlingen zo veel mogelijk ruimte geboden 
om zich goed voor te bereiden op het 
eindexamen. 

Maatregelen afname centrale examens: 

• de mogelijkheid voor de leerling om het 
centraal examen (CE) te spreiden over 
twee tijdvakken bestaande uit een eerste 
tijdvak voor eerste afnames en een 
tweede tijdvak voor eerste afnames en 
herkansingen; 
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• uitbreiding van het tweede tijdvak 
van 4 naar 10 afnamedagen; 

• een extra herkansing voor een 
centraal examen: leerlingen vmbo 
gl/tl. Voor vmbo bb en kb leerlingen 
geldt dat zij daarnaast nog een 
herkansing mogen doen in het 
beroepsgerichte profielvak; 

• een 4-daags derde tijdvak (een 
herkansingstijdvak) op de scholen 
na het tweede tijdvak voor de 
afronding van de herkansingen; 

• gedeeltelijke inzet centraal 
schriftelijk en praktisch examen 
(cspe) als centraal examen, waarbij 
de andere onderdelen van het cspe 
voor het schoolexamen kunnen 
worden ingezet. 

 
Tegen de tijd dat we richting de examens 
gaan zullen we hier met 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen wat 
beter bij stil staan.  
 
Bron: Maatregelen coronavirus en de 
centrale examens VO 2022 - Examenblad  
 
 

Stagedag lj1 komt te 
vervallen 

De stagedag voor leerjaar 1 op 19 januari 

2022 komt te vervallen. De leerlingen van 

leerjaar 1 volgen op deze dag gewoon les 

volgens hun gebruikelijke rooster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolleiding Reeshof College 

Per 1 januari 2022 heeft de schoolleiding van 

het Reeshof College twee nieuwe gezichten. We 

heten Femke Hulsen en Soner Günes van harte 

welkom op het Reeshof College.  

Mevrouw Hulsen wordt teamleider van     

leerjaar 2. Meneer Günes wordt teamleider van 

leerjaar 3-4 basis en kader.  

Dit betekent ook dat er in de verdeling van 

afdelingen is geschoven. Dhr. Tonnaer, 

momenteel teamleider 3-4 basis en kader, 

wordt teamleider BGL (beroepsgericht leren).  

 

Schoolleiding Reeshof College:  

Directeur 

Dhr. Haelermans 

Teamleider leerjaar 1 
Mevr. Van der Guchte 
 

Teamleider leerjaar 2 

Mevr. Hulsen 

Teamleider leerjaar 3-4 basis en kader 

Dhr. Günes 

Teamleider 3-4 gemengde/theoretische 

leerweg 

Dhr. Van Iersel  

Teamleider BGL (beroepsgericht leren)  

Dhr. Tonnaer.  

 

We bedanken mevrouw Gibbes voor het 

waarnemen van de taken als waarnemend 

teamleider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20211223/maatregelen-coronavirus-en-de
https://www.examenblad.nl/nieuws/20211223/maatregelen-coronavirus-en-de

