Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers

PER E-MAIL VERZONDEN

Maastricht, 19 december 2021
Ons kenmerk: LIN/THI/2112202
Betreft: informatie n.a.v. persconferentie

Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,
In de persconferentie van 18 december jl. is een lockdown aangekondigd om de verspreiding van de
omikron variant van het coronavirus af te remmen en om de druk op de zorg zo veel mogelijk te beperken.
De lockdown duurt van zondag 19 december tot en met vrijdag 14 januari 2022.
De maatregelen zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid. Een van de maatregelen is dat alle
onderwijsinstellingen gesloten worden.
Onze school is vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met 9 januari 2022 gesloten voor fysieke
lessen.
Noodopvang
Kinderen van wie tenminste één ouder/verzorger werkzaam is in een cruciaal beroep kunnen
van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december tussen 08:30 en 15:30 uur terecht op school om gebruik
te maken van onze noodopvang.
Een overzicht van cruciale beroepen treft u hier aan: https://bit.ly/3yE9qqQ.
Zou uw kind gebruik willen maken van de noodopvang, dan vragen we u om dit per mail door te geven aan
mevrouw G. Feij via g.feij@stichtinglvo.nl.
Leerlingen die gebruik maken van de noodopvang kunnen zich vervolgens op bovenstaande dagen melden
in het OLC.
Toetsen
Schoolexamens voor (voor-) examenleerlingen moeten doorgaan; verder zijn er géén toetsen.
De laatste week voor de kerstvakantie
De geplande fysieke lessen en eventuele (inhaal)toetsen van 20 december tot en met 24 december gaan
niet door (de geplande inhaaltoetsen worden verplaatst). Er zijn deze week ook geen online lessen.
Dit betekent dat de leerlingen vrij zijn. We volgen hiermee het besluit van de Stichting LVO om de
uniformiteit op scholen te behouden.
De cijferlijsten en de ontwikkelrapportage RTTI-online worden door de mentor na de kerstvakantie
uitgereikt.
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Na de kerstvakantie
Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Als het mogelijk is zal de school op
maandag 10 januari weer open zijn voor lessen, maar we bereiden ons erop voor dat de lessen op maandag
10 januari online zullen zijn. Het kabinet beslist namelijk op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek
weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. We laten je zo snel mogelijk weten wat dit betekent voor
de lessen en roosters van de leerlingen, in het bijzonder van de eindexamenleerlingen.
We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend
belangrijk is. Het is nu helaas niet anders en ook na de kerstvakantie zetten onze medewerkers alles op
alles om de (online) lessen zo goed mogelijk te organiseren.
Wij wensen jullie, ondanks de beperkingen, hele fijne feestdagen en een gezond 2022!

Namens de schoolleiding,
P.M. Linsen
Rector
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