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Mail aan ouders en leerlingen 13-
12-2020 

 
 

 
Beste leerlingen en geachte ouders,  
 
Het loopt helaas uit de hand met de coronabesmettingen op school.  
Vorige week woensdag waren er 9 meldingen van besmette leerlingen en 2 van besmette docenten.  
Op donderdag en vrijdag leek het te luwen, maar dit weekend waren er weer besmettingen onder leerlingen en 
maar liefst 5 extra onder docenten. Het aantal afwezige docenten vanwege een recente positieve coronatest 
komt daarmee op 10. Daarnaast zitten 2 docenten in quarantaine.  
 
De tussenstand per klas per 13-12 om 12.30 uur was als volgt: 
 

B1A      B1B      B1C      B1D     B1F     B1G      B1H      B1J       B1K  H2A H2B H2C H2D A2A A2B A2C M2A 

   3             3  5  1    2    3  1  1  

                 

M2B M2C M2D M3A M3B M3C M3D M4A M4B M4C M4D H3A H3B H3C H3D H4A H4B 

      3  1  3    2  2  2    6  4  3    1  1  
                 

H4C H4D H4E H4F H5A H5B H5C H5D H5E A3A A3B A4A A4B A5A A5B A6A A6B 

 1 1  1  4  5  2  1  1  1  2  2  1  2  1  1  2  1  

 
Een deel van deze besmettingen is al van oudere datum, maar velen zijn ook recent.   
 
De meeste besmette leerlingen komen uit Werkendam en Almkerk, gevolgd door Sleeuwijk, Hardinxveld-

Giessendam en Giessen-Rijswijk. 

 
Als gevolg hiervan kunnen we niet anders dan stevig afschalen tot de kerstvakantie.  
We hebben zojuist de volgende beslissingen genomen, die we hierbij aan jullie en aan u meedelen:  
 

• Maandag 14 december: alleen alle toetsen, repetities en tentamens gaan door (en wel op het volgens 
het rooster geplande moment), verder niets.  
Er zijn verder ook geen online lessen (want dat vergt voorbereiding en daarvoor is de tijd nu tekort tot 
morgen), geen kerstvieringen voor H5 en A6 (die verschuiven naar donderdag) en helaas ook geen 
Duitse dag(deel) voor alle tweede klassen.  
Klassen en docenten komen dus alleen op school voor toetsen, repetities en tentamens.  
Leerlingen die een tentamen, toets of repetitie komen doen, gaan meteen naar het lokaal en gaan na 
afloop weer meteen naar huis.  

• Op dinsdag 15 en woensdag 16 december zijn er alleen online in alle klassen.  
Er zijn die dagen dus geen toetsen en repetities (maar zie ook bij donderdag); alleen het examen 
boekhouden op woensdag 16 december gaat wel door op de geplande tijd. 
In beginsel worden alle lessen op 15 en 16 december online gegeven, met de volgende uitzonderingen: 
-  H5 en A6 niet omdat ze bezig zijn met de afronding van het PWS; de leerlingen van H5 en A6 
 die hieraan moeten werken, krijgen maandag nader bericht hoe dat in zijn werk gaat.  
- De lessen bo niet 
- En verder de lessen van docenten die door ziekte of andere redenen ook geen online lessen 
 kunnen geven. Zie daarvoor de dagelijkse roosterwijzigingen.  
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• Op donderdag 17 december zijn er geen online of gewone lessen, maar zijn er de kerstvieringen voor 
alle klassen (dus ook H5 en A6) gecombineerd met één toets die toevallig op de donderdag al stond, of 
als daar geen toets stond een toets die op dinsdag of woensdag gepland stond.  
Voor dat geheel wordt nog een rooster gemaakt. Dat wordt in de loop van maandag of dinsdag 
gemaild. De toetsen van dinsdag of woensdag die niet verplaatst kunnen worden naar donderdag  
zullen na de Kerstvakantie opnieuw gepland worden.  
Op deze manier is het aantal toetsen en repetities dat tot na de vakantie moet worden verplaatst heel 
beperkt en maken we van de donderdag een dag met enige body. Als we het op die donderdag goed 
spreiden, dan is het risico ook beperkt en sluiten we het jaar wel op een goede manier af.  
 

Verder zullen we de persconferentie van de regering op dinsdag moeten afwachten.  
 
Tot slot hoop ik van harte dat iedereen zich aan de landelijke coronaregels en adviezen houdt. De gemeente 
Altena is helaas een gebied met veel besmettingen. Dat vraagt extra aandacht van ons allen om corona eronder 
te krijgen.  
 
Namens de schoolleiding 
Gijsbert van der Beek 


