Aan: leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) VMBO DaCapo
Datum: 15-12-2020

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief willen wij jullie en u graag informeren over de gevolgen van het
kabinetsbesluit van 14 december over de aangescherpte Corona-maatregelen.
Deze week zijn de leerlingen vanaf morgen, woensdag 16 december, lesvrij. Deze
dagen waren ingepland met allerlei kerstactiviteiten, die helaas geen doorgang kunnen
vinden. Rapportvergaderingen en dergelijke vinden de komende dagen wel gewoon
plaats. De rapporten worden aan het einde van de week digitaal verzonden, eventuele
vragen daarover kunt u per mail aan de mentor stellen. Deze week worden leerlingen
tot en met vrijdagochtend nog in de gelegenheid gesteld om hun spullen uit de kluisjes
te halen. De komende dagen worden ook gebruikt om het geven van online lessen
voor na de vakantie voor te bereiden in combinatie met de lessen die wel fysiek op
school gegeven zullen blijven worden.
Op maandag 4 januari zullen er ook nog geen lessen gegeven worden, maar wordt
alles ingericht voor de start op dinsdag 5 januari 2021. Op 4 januari zullen onder
andere nog mobiele devices ter beschikking gesteld worden aan leerlingen, die
hierover thuis niet beschikken.
- De onderbouw (klas 1 en 2) zullen hun lessen online gaan volgen van 5 t/m
vrijdag 15 januari 2021. Mogelijk zal een beperkt deel van de onderbouw
leerlingen wel hun lessen op school kunnen volgen, omdat dit in hun
thuissituatie onmogelijk is. Hierover wordt u in dat geval nog nader
geïnformeerd door de mentor/afdelingsleider. Het huidige rooster blijft het
uitgangspunten, wel zullen een aantal vakken vervallen, zoals bijvoorbeeld de
LO-lessen omdat de sportaccommodaties van de gemeente gesloten zijn.
- Klas 3: deze leerlingen volgen hun lessen voor de AVO-vakken vanuit huis, voor
de praktijkgerichte lessen is dat op dit moment nog niet duidelijk vanuit de
overheid. Wij hopen hierover voor de kerstvakantie duidelijkheid te kunnen
verschaffen. De geplande PTA’s (inclusief herkansingen) gaan in principe
gewoon door.
- Klas 4: deze leerlingen volgen gewoon hun lesprogramma volgens rooster op
school.
Nog enkele algemene zaken:
- Op 11 januari gaat de geplande (online)-scholingsmiddag voor docenten
gewoon door. De lessen vervallen hierdoor na het 5e lesuur.
- Geplande bijlessen vervallen tot nader orde.

-

-

De catering aan de Havikstraat gaat dicht. De catering van Vista aan de
Milaanstraat was al dicht.
De school blijft wel open en bereikbaar tot en met vrijdag 18 december en
vanaf maandag 4 januari 2021. Fysieke afspraken worden tot een minimum
beperkt.
De reeds toegepaste Coronamaatregelen m.b.t. hygiëne en schoonmaak blijven
onverminderd van kracht.

Met vriendelijke groet,

Frank Neefs
Bestuurder a.i. DaCapo College

