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Beste leerling, heer, mevrouw, 

 

Wat een rustige week in aanloop naar de kerstvakantie had kunnen zijn, is toch vrij 

abrupt veranderd. Hoe blij waren we dat leerlingen weer naar school konden komen na 

de zomervakantie en we “zo normaal mogelijk school konden doen”? Heel blij…. We 

zijn echter ingehaald door de harde realiteit van het aantal besmettingen. Ook op de 

scholen van de Campus leek het lange tijd mee te vallen met de besmettingen, tot deze 

week. Zo waren we gisteren genoodzaakt om twee volledige klassen van het Michaël 

college naar huis te sturen met het verzoek om in quarantaine te gaan. 

Gisteravond is tijdens de toespraak van onze minister-president aangekondigd dat we 

weer over gaan tot online lesgeven tot 18 januari.  

In deze brief informeren wij jullie over wat dit betekent voor de komende tijd.  

Programma deze week 

Woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december worden lesvrije dagen. Dit geeft 

de scholen en medewerkers de gelegenheid om zich goed voor te bereiden op het 

onderwijs vanaf 4 januari.  

Later in het jaar staat een aantal lesvrije dagen gepland. Deze komen te vervallen. Dit 

betekent dat vrijdag 15 januari en maandag 22 februari normale lesdagen zullen 

worden.  

Online onderwijs vanaf 4 januari  

Voor alle leerlingen (behalve de eindexamenleerlingen) geldt dat het onderwijs vanaf 

maandag 4 januari online plaatsvindt. Alle lessen zijn online te volgen en aanwezigheid 

bij de lessen is verplicht. Er zal gedurende de schoolsluiting een verkort lesrooster 

gelden. Lessen duren dus 35 minuten (zie bijlage 1). In Magister is per les een link naar 

de online les te vinden. Er zullen wel enige roosterwijzigingen plaatsvinden, dus houd 

Magister in de gaten.  

Voor de start van de lessen op 4 januari ontvangen jullie nog een gedragsprotocol voor 

het volgen van online lessen. We vinden het belangrijk om met elkaar goede afspraken 

te maken over b.v. het gebruik van camera’s en microfoons, het opnemen van lessen 

etcetera.  

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en  

de leerlingen van alle Campusscholen 

 



 

Eindexamenleerlingen 

Eindexamenleerlingen (Havo 5, Mavo 4 en Vwo 6) volgen vanaf 4 januari het onderwijs 

op school volgens (verkort) rooster.  

Toetsweek Campus Bovenbouw en Markenhage 

Vanaf 18 januari staat er een toetsweek gepland. Na rijp beraad met o.a. leerlingen van 

de leerlingenraden is besloten dat deze toetsweek wordt verplaatst naar 25 januari. We 

gaan er vanuit dat de lessen op 18 januari worden hervat. Dit betekent dat er een week 

fysiek onderwijs kan plaatsvinden ter voorbereiding van de toetsweek. Nadere 

informatie over de planning van inhalen en herkansen volgt later.  

Opvang kwetsbare leerlingen 

We hebben de opdracht om kwetsbare leerlingen op te vangen op school. De 

teamleiders zullen in overleg met de mentoren en de ondersteuningscoördinator een 

inventarisatie maken van leerlingen die kwetsbaar zijn en daarom op school, onder 

toezicht, online onderwijs kunnen volgen. Met deze leerlingen zal eind van deze week 

contact worden opgenomen.  

Opvang leerlingen met ouders in cruciale beroepen  

De school is open voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen. Graag vernemen we 

van de ouders wanneer hiervan sprake is en u wenst dat uw zoon/dochter op school 

onder toezicht online les volgt vanaf 4 januari. U kunt dit aangeven door een mail te 

sturen naar info@decampus.nl onder vermelding van naam en klas van uw kind.  

Uitleen mobiele devices 

Om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs dient elke leerling de beschikking 

te hebben over een device (laptop of Chromebook). Telefoons zijn ongeschikt voor het 

volgen van online onderwijs. Wanneer uw zoon/dochter niet beschikt over een device 

dan bestaat de mogelijk om een device via de Campus in bruikleen te krijgen. Wilt u 

dan uiterlijk donderdag 17 december 12.00 uur een mail sturen naar info@decampus.nl 

met daarin de naam en klas van uw zoon/dochter. U krijgt vervolgens een bericht voor 

het afhalen van de device op vrijdag 18 december.  

Ziekmelden 

Van leerlingen wordt verwacht dat zij deelnemen aan het (online) onderwijs. Wanneer 

uw zoon/dochter door ziekte niet kan deelnemen aan het onderwijs dan geldt de 

normale ziekmeldingsprocedure.  

We gaan onze uiterste best doen om vanaf 4 januari zo goed mogelijk op afstand 

onderwijs te verzorgen. Dat dit uitdagend is, dat weten we uit de eerste schoolsluiting. 

Laten we hopen dat door de genomen maatregelen het naar schoolgaan vanaf 18 

januari weer mogelijk wordt.  

Namens de medewerkers van de scholen van de Campus wens ik jullie/u een mooie 

kersttijd en een fijne jaarwisseling toe. Blijf gezond en pas goed op elkaar. 

Met hartelijke groet, 

Caroline Klein  

Rector  
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