
 
 

 

Aan: alle leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s) 
Betreft: nieuwe coronamaatregelen per maandag 20 december 2021 
 
Bussum, 19 december 2021 
 
 
Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 
 
In de persconferentie van zaterdag 18 december jl. heeft het kabinet aangekondigd dat 
er een lockdown is vanaf zondag 19 december en dat vanaf maandag 20 december 
2021 tot en met zondag 9 januari 2022 de scholen in het voortgezet onderwijs 
dichtgaan.  
 
In deze brief ontvangen jullie informatie over komende week. 
 
Schoolsluiting leerjaar 1 t/m 3; vervroegde kerstvakantie 
De school is komende week dicht, er zullen geen lessen plaatsvinden. Docenten zullen 
deze week gebruiken om zich voor te bereiden op mogelijke online lessen na de 
kerstvakantie. Wij horen op 3 januari of de school na de kerstvakantie weer open mag 
of dat we over moeten schakelen op online onderwijs. Op 4 januari zullen wij jullie 
hierover informeren.  
Het schoolgebouw is de komende dagen (maandag 20 t/m woensdag 22 december) 
open om spullen op te halen uit je kluisje. Zorg dat je een mondkapje draagt.  
Heb je vragen over de stof van een vak die je nog graag uitgelegd zou zien? Stuur je 
docent een mailtje, zodat er online een afspraak gepland kan worden. 
Docenten/coaches zullen in sommige gevallen ook leerlingen uitnodigen voor een 
gesprekje of uitleg. Houd je mail en Magister dus wel in de gaten komende week.  
 
Kerstviering (leerjaar 1 t/m 4) 
Er zal deze week wel een (online) kerstviering plaatsvinden. Het is natuurlijk wel zo 
gezellig om het jaar nog met elkaar af te sluiten, ook al mag dit nu niet op school 
plaatsvinden. Jouw klassenleraar zal hiervoor een online moment inplannen. Houd 
Magister dus in de gaten.  
 
Leerjaar 4 
Examenleerlingen mogen fysiek naar school komen. Wij zullen de lessen aan M4 
daarom door laten gaan, maar dan wel facultatief. Dit betekent dat alleen de leerlingen 
die dat willen, naar school komen. In deze lessen zal stof worden herhaald, extra uitleg 
worden gegeven en kun je vragen stellen. Er wordt geen nieuwe stof behandeld. Deze 
facultatieve lessen bieden we aan op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 
december volgens het normale lesrooster. Op donderdag 23 december zijn er geen 
vaklessen meer. Wel kan dan de kerstviering plaatsvinden: dit zal per klas verschillen. 
Kijk dus goed in Magister. Op vrijdag 24 december is iedereen vrij.  
 
Leerjaar 4: SE's en PWS 
Schoolexamens voor examenleerlingen gaan door; dit betekent dat de geplande 
inhaal-SE's van dinsdag 21/12 doorgaan. Ook de PWS-presentaties 21/12 gaan door. Dit 



 
 

 

is een verplichting voor alle leerlingen die dit in hun agenda hebben staan. Uiteraard 
blijven wel de coronamaatregelen gelden.  
 
Noodopvang: Vanaf dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december bieden wij 
noodopvang aan voor leerlingen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december 
gebruiken we om dit te organiseren. Leerlingen en ouders kunnen zichzelf/hun kind per 
mail bij de leerjaarcoördinator opgeven voor de noodopvang (zie onderaan voor 
mailadressen). De noodopvang vindt plaats in Studio 20 op het Vituscollege. Daar 
worden leerlingen opgevangen door onderwijsassistenten. Omdat de kerstvakantie in 
aantocht is en er geen les meer gegeven zal worden, zullen de activiteiten bestaan uit 
huiswerk maken, bijwerken voor vakken en andere activiteiten, zoals spelletjes, boek 
lezen, sporten, etc.  
 
Ik verwacht jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens 
iedereen prettige kerstdagen en een goede start van 2022 toe. En natuurlijk een fijne 
vakantie!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
mede namens de leerjaarcoördinatoren, 
 
Nicole Lagendijk 
Directeur 

 


