
 

 

 

 

 

 

 

Betreft  Extra coronamaatregelen vanaf maandag 20 december 2021 

Leiden  19 december 2021 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdagavond jl. gelden er vanaf maandag 20 december extra coronamaatregelen 

in het voortgezet onderwijs. Deze informatie kunt u vinden via deze link naar de site van de Rijksoverheid. We vinden het 

bijzonder jammer dat we het jaar wederom niet gezamenlijk kunnen afsluiten en niet al onze leerlingen op school kunnen 

ontvangen. 

 

De nieuwe maatregelen hebben geleid tot onderstaande besluiten aangaande ons onderwijs van komende week. Het doel is dat 

leerlingen blijven leren. De coronacrisis mag het leerproces niet stoppen. In samenspraak met het bestuur en de overige SCOL-

scholen zijn we tot onderstaande afspraken gekomen.  

 

Eindexamenklassen 

De eindexamenklassen volgen hun onderwijs fysiek op school volgens het reguliere rooster. Daarbij gelden voor hen nog steeds 

de basisregels die in onze vorige brief van 27 november zijn gecommuniceerd. 

 

Overige klassen 

Het reguliere rooster voor onze overige klassen komt te vervallen. Zij kunnen zelfstandig verder werken aan hun leerstof volgens 

de studiewijzers. Daarnaast geldt voor hen: 

• Iedere docent organiseert in één van de roosteruren een online vragenuurtje voor de klas. De leerling wordt hiervoor 

door de docent uitgenodigd. 

• Alle leerlingen krijgen de gelegenheid op dinsdag 21 december of woensdag 22 december om spullen uit hun locker te 

halen. Hierover ontvangen de leerlingen maandag 20 december een planning. 

• We onderzoeken nog of het mogelijk is om hun bezoek te combineren met een afsluitingsactiviteit met de mentor.  

 

Veiligheid 

Naast alle bestaande regels vinden wij het belangrijk dat personeel en leerlingen gebruik blijven maken van de zelftesten. We 

adviseren dat iedereen voorafgaand aan een schoolbezoek een zelftest doet. De zelftesten (voor na de kerstvakantie) worden 

tijdens het nog te plannen bezoekmoment verstrekt door de school.  

 

Laptops 

Indien u thuis geen of onvoldoende laptops ter beschikking heeft, kunt u tot dinsdag 21 december 12:00 uur een verzoek bij de 

heer Smit (m.smit@bonaventuracollege.nl) indienen voor een leenlaptop.  

 

Kwetsbare leerlingen 

Kwetsbare leerlingen kunnen terecht op school. Onder kwetsbare leerlingen verstaan wij leerlingen die vanwege bijzondere 

problematiek of een buitengewone thuissituatie maatwerk nodig hebben. Mocht uw zoon/ dochter hier gebruik van willen 

maken, dan vragen wij u als ouder uiterlijk maandag 20 december (voor 12.00 uur) een verzoek in te dienen bij de betreffende 

teamleider. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
mailto:m.smit@bonaventuracollege.nl


Ter afsluiting 

We gebruiken de komende week om ons voor te bereiden op het mogelijk online-onderwijs na de kerstvakantie en werken we 

een aantal scenario’s uit waarin we ook de tweede toetsweek zullen meenemen.  

 

Tot zover onze eerste berichtgeving, morgen wordt u nader geïnformeerd.  

 

 

Een hartelijke groet en nog een fijne zondag! 

 

De schoolleiding 

 

 


