Datum:
14 december 2020
Onderwerp: Aankondiging harde lockdown & landelijke schoolsluiting
Geachte ouders/verzorgers,
Beste leerlingen,
Maandagavond 14 december is er door onze minister-president een harde lockdown afgekondigd. Voor onze scholen betekent dit dat zij vanaf woensdag 16 december helaas weer hun
deuren moeten sluiten. Tot in ieder geval 18 januari 2021 wordt onderwijs op afstand weer
de norm, net als dit voorjaar. Dat is een ingrijpend besluit en geen fijn nieuws zo vlak voor de
kerstvakantie: we waren na de zomer juist blij dat we leerlingen weer op school konden zien
en begeleiden, en dat de leerlingen er weer hun vrienden en vriendinnen konden ontmoeten.
Toch begrijpen we deze onvermijdelijke beslissing van het kabinet heel goed: het aantal besmettingen is hard opgelopen en de druk op de zorg wordt (weer) te groot.

Afstandsonderwijs

Vanaf woensdag vindt op al onze scholen geen onderwijs meer plaats. Dat betekent dat onze
scholen weer zullen gaan overschakelen naar (digitaal) afstandsonderwijs. De school zal ouders/verzorgers en leerlingen zo snel mogelijk laten weten welke aanpak hierbij gehanteerd
wordt, wanneer deze ingaat en wat er verwacht wordt van de leerlingen. Misschien zijn er in de
tussentijd nog onduidelijkheden over bijvoorbeeld het wel of niet doorgaan van toetsen. Weet
dat er keihard gewerkt wordt aan verschillende scenario’s. Daar stellen de scholen jullie zo
snel mogelijk van op de hoogte. Tot die tijd vragen wij jullie om begrip en geduld.

Dinsdag 15 december

Leerlingen die morgen (dinsdag 15 december) op school worden verwacht, dienen ook gewoon aanwezig te zijn (tenzij de school anders communiceert). Deze leerlingen roepen we op
om aan het einde van de dag in ieder geval alle schoolmaterialen mee naar huis te nemen.
Hoef je morgen volgens jouw lesrooster niet naar school? Houd dan de berichtgeving van de
school goed in de gaten wanneer je jouw spullen (indien nodig) mag komen ophalen.

Uitzonderingen

De minister-president kondigde aan dat er, net als in het voorjaar, gelukkig wel een paar uitzonderingen zullen worden gemaakt. Hij noemde daarbij in het bijzonder onderwijs aan eindexamenleerlingen en leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Wat precies wel en niet
mogelijk is, hopen we morgen/later deze week te horen te krijgen. Daarover zullen wij jullie
vanzelfsprekend zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Communicatie

Onze directeuren zullen morgenvroeg samen met het College van Bestuur bepalen wat er
nodig is om bovenstaande processen zo goed mogelijk te laten verlopen. Uiteraard hebben zij
samen met hun teams ook vandaag al de nodige voorbereidingen getroffen. In de loop van de
week zal er meer inhoudelijke informatie met jullie worden gedeeld via de gebruikelijke informatiekanalen van de school. De actuele informatie over het SOML-brede beleid betreffende
het coronavirus is altijd te vinden op soml.nl/coronavirus.
										

Z.o.z.

Op 15 maart schreven we al: ‘In de huidige omstandigheden wordt er zeer veel gevraagd van
al onze collega’s, leerlingen en ouders/verzorgers. Wij danken al onze medewerkers voor hun
enorme inzet, en hopen op jullie begrip en de nodige flexibiliteit, nu en in de komende periode.’
Die boodschap kunnen we -helaas- (bijna) exact 9 maanden later één op één herhalen. Wij
wensen iedereen die het nodig heeft heel veel sterkte toe de komende tijd. Laten we uitgaan
van de woorden van minister-president Rutte: “We komen hier doorheen, met elkaar en voor
elkaar”.
Met vriendelijke groet,
Thieu Kikken en Paul Slegers,
College van Bestuur

