Amsterdam, 19-12-2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Op de persconferentie van zaterdag 18 december werd tamelijk plotseling de sluiting van al het
onderwijs aangekondigd, met uitzondering van praktijkonderwijs en examens. In deze mail willen we
jullie graag vertellen hoe het Vossius met deze maatregelen omgaat.
-

-

-

De schoolexamens van de 5e en 6e klassers gaan komende week gewoon door volgens het
bestaande rooster. Ook de mondelingen gaan gewoon door volgens de bestaande
afspraken.
De overige jaarlagen hebben de hele week geen les, niet fysiek, maar ook niet online. Hierin
volgen we het advies van de VO-raad om deze week vooral te benutten voor het afnemen
van schoolexamens, het afsluiten van het jaar en het voorbereiden op eventuele
maatregelen na de vakantie.
Na de persconferentie van 3 januari 2022 krijgen jullie bericht hoe het onderwijs na de
vakantie zal plaats vinden. Helemaal op school, deels op school of helemaal online.
Na de vakantie is er dus misschien hybride of online onderwijs. Leerlingen die thuis niet of
niet altijd kunnen beschikken over een computer, kunnen daarvoor weer een chromebook
lenen van school. Die kun je komende week al ophalen, op maandag- of dinsdagochtend in
de serre. Je tekent daarbij een leenovereenkomst. Als de scholen wel weer 100% zouden
opengaan na de vakantie, breng je het chromebook die maandag 10 januari gewoon weer
terug in de serre.

We zijn heel blij dat de examens nog wel kunnen worden afgemaakt, en onze 5e en 6e klassers dat
niet drie weken hoeven uit te stellen na al hun voorbereiding. We zijn natuurlijk niet blij de school
een week eerder te moeten sluiten voor de rest van de leerlingen. Veel collega’s hadden juist leuke
lessen voorbereid voor deze laatste week op school en wilden jullie natuurlijk graag nog een goede
vakantie toewensen. Dat gebeurt nu noodgedwongen met deze mail: We wensen al onze leerlingen
en hun ouders en verzorgers een heel fijne vakantie, gezellige feestdagen en vooral veel geluk en
gezondheid toe in 2022!
Hartelijke groeten, namens alle medewerkers van het Vossius,

Christine Hylkema
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