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Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 11: o.a. kerstvakantie, eindexamen, ouder/leerling/docentgesprekken

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,

De berichtgeving vanuit Den Haag roept veel onduidelijkheid op. Zo wordt er gesproken over een week
langer kerstvakantie. Als de kerstvakantie verlengd wordt met een week, dan is deze week niet
bedoeld voor vakantie, maar voor afstandsonderwijs. Dat zei minister Slob tijdens het debat over
‘Onderwijs en Corona’ op 25 november jl. Het kabinet onderzoekt op advies van het Outbreak
Management Team de mogelijkheid om de kerstvakantie te verlengen.
In de tweede week van december wordt er meer duidelijkheid verwacht over de volle breedte van het
eindexamen. De uitkomsten van het onderzoek van Oberon worden afgewacht waarin de
achterstanden van leerlingen in vmbo-tl (mavo), havo en vwo in kaart gebracht worden.
Veel onduidelijkheid dus ook voor ons. Uiteraard informeren we u/je zodra er meer bekend is.
Het aantal coronabesmettingen in de school staat op dit moment op 15 leerlingen en 2 collega’s vanaf
de start van dit schooljaar. De informatie die we u/je doen toekomen stemmen we af met de GGD. In
lang niet alle gevallen geven zij het advies alle leerlingen te informeren. De betreffende leerlaag of klas
volstaat dan.
De mondkapjesplicht wordt goed nageleefd. Natuurlijk moeten we af en toe elkaar aanspreken maar
dat gaat altijd in goede harmonie.
U hebt deze week de uitnodiging voor het ouder-leerling-docent gesprek ontvangen. Ook dit is weer
anders dan we gewend zijn. We hopen op deze digitale manier toch met elkaar in contact te komen
en in gesprek te gaan over de resultaten en/of het welbevinden van de leerling.
En zo gaan we langzamerhand naar het einde van dit hele bijzondere jaar. We proberen dit jaar toch
een feestelijk tintje te geven bij de afsluiting. Daar ontvangen de leerlingen informatie over via de
mentor.
Ik hoop u/je tot zover weer op de hoogte te hebben gesteld van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s van Het Goese Lyceum.
C. Biesterbosch

