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Zaterdagavond 18 december vond een extra persconferentie plaats. Tijdens deze pers-
conferentie werd duidelijk dat het voortgezet onderwijs vanaf maandag 20 december 
tot en met in ieder geval 9 januari dichtgaat voor bijna alle leerlingen. Dat is voor veel 
leerlingen, medewerkers en ouders geen fijn nieuws; voor anderen vormt het een op-
luchting. Hoe dan ook hadden we dit ongelooflijk gekke jaar op een andere manier (sa-
men) afgesloten. Ook waren veel leerlingen al hard aan het leren voor hun toetsweek, 
die op veel scholen volgende week zou plaatsvinden. Helaas mogen alleen de (school)
examens van (voor)examenleerlingen op school doorgaan.

Hoe nu verder? 
Zaterdagavond werden en zondagochtend worden de koppen bij elkaar gestoken. Samen 
wordt gekeken naar wat er kan, mag en moet de komende dagen. Zodra de scholen meer 
informatie kunnen geven, zullen jullie daarover zo snel mogelijk door de eigen school worden 
ingelicht. Wat we nu al van de landelijke richtlijnen weten is dat scholen in principe sluiten, 
maar dat:

• De schoolexamens van (voor)examenleerlingen door moeten gaan;
• Er noodopvang moet worden aangeboden;
• Leerlingen in een kwetsbare positie naar school mogen;
• Scholen wel afstandsonderwijs mogen geven, maar dat volgende week niet verplicht zijn. Als 
de school het niet goed georganiseerd krijgt, zal dit dus niet plaatsvinden;
• Scholen (ook op school) lessen aan eindexamenleerlingen mogen geven, maar dat volgen-
de week niet verplicht zijn. Als de school het niet goed georganiseerd krijgt, zal dit dus niet 
plaatsvinden.
• Scholen (op school) praktijkgerichte vakken voor het vmbo mogen geven, maar dat volgen-
de week niet verplicht zijn. Als de school het niet goed georganiseerd krijgt, zal dit dus niet 
plaatsvinden.

We kijken goed naar hoe we het beste gehoor kunnen geven aan de nieuwe regels. Dit bete-
kent op veel scholen een behoorlijk grote verandering. Zoals we al eens eerder hebben ge-
zegd, staan kwaliteit én uitvoerbaarheid daarbij voorop. Maandag 20 december en - en als het 
écht nodig is ook dinsdag 21 december - mogen onze scholen gebruiken om zaken verder te 
regelen. Het kan dus zijn dat een school maandag nog dicht blijft, of juist leerlingen vraagt om 
nog even naar school te komen. Je krijgt in beide gevallen op tijd informatie van jouw school. 
Vanaf woensdag mogen echt alleen nog maar de leerlingen die hierboven genoemd worden 
op school verschijnen.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar deze Q&A’s van het ministerie.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/18/verspreiding-omikron-vertragen-nederland-in-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/18/verspreiding-omikron-vertragen-nederland-in-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs?utm_campaign=coronavirus&utm_source=onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs&utm_medium=redirect-offline
https://www.soml.nl/wp-content/uploads/2020/09/Update-14-%E2%80%98Anderhalvemeter-scholen%E2%80%99-vanaf-2-juni-open-19-mei.pdf
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Hoop
Ook wij hoorden, om met de woorden van minister-president Rutte te spreken, heel Nederland 
zuchten. Het is inderdaad “alweer een domper voor alle jongeren, voor wie het leven in een 
keer weer een stuk saaier wordt”. Maar ook van ouders / verzorgers en onze medewerkers 
wordt er weer heel veel gevraagd. Ieder heeft zo zijn eigen zorgen. Zorgen om zichzelf, om 
het gezin of familie en vrienden. Kortom: ook wij voelen het zware gemoed waarmee de lock-
down werd aangekondigd. Wij wensen iedereen die het nodig heeft dan ook heel veel kracht 
en sterkte toe. Daarnaast bedanken wij al onze collega’s voor het ongelooflijke werk dat ze 
dag in dag uit verrichten. We hopen de komende periode dan ook op ieders (onderling) begrip, 
in de hoop ook deze periode weer samen te boven te komen. Laten we hopen dat de nieuwe 
lockdown effect heeft, en dat we iedereen in het nieuwe jaar weer snel en in goede gezondheid 
zullen kunnen ontmoeten.


