
 

 

 
Nijmegen, 15 januari 2021 

 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

We blijven nog wel even in de rollercoaster van het Coronatijdperk. Wat is het jammer dat de lockdown weer verlengd gaat 

worden. Ik hoor van de docenten en de leerlingenraad dat jullie het binnen de omstandigheden ongelooflijk goed doen. Ik vind 

dat zo knap, wetende hoe moeilijk het is om alleen via Teams dingen te moeten volgen. Zelf heb ik natuurlijk ook talloze 

werkbijeenkomsten en vergaderingen online en ooh, wat is het moeilijk om te blijven focussen en niet voortdurend afgeleid te 

worden. Ik heb diep respect voor jullie. 

 

De lockdown is verlengd tot 8 februari. Op 2 februari horen we op de persconferentie hoe het verder gaat. Gisterochtend heb ik 

een webinar gehad met de VO-raad. Paul Rosenmöller benadrukte dat de verlenging echt over de komende 3 weken gaat en 

dat het geenszins een vooraankondiging is voor een verdere verlenging. Dat geeft hoop. 

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar oplossingen die het mogelijk maken in de nabije toekomst weer alle leerlingen naar school te 

laten komen. De mogelijkheden die onder andere worden uitgewerkt zijn die van het afnemen van sneltesten onder ons allen en 

het eerder vaccineren van medewerkers die in het primaire proces werken. 

 

Afgelopen week kwam ik een mooie app tegen die ik je niet wil onthouden. https://www.growitapp.nl/corona/index.html 

Het is een app waarin je meedoet aan een onderzoek over hoe jongeren zich nu voelen en zich staande houden, maar door de 

werkwijze leer je ook over jezelf. Er zitten challenges in en je houdt een soort dagboek bij. 

Doe er je voordeel mee! 

 

Gedurende de lockdown zullen wij de leerlingen, die hier baat bij hebben, blijven opvangen op school zodat we onze leerlingen 

optimaal kunnen ondersteunen in deze roerige tijden. Aanmelden hiervoor kan via de mentor/coach. We gebruiken de richtlijnen 

van de VO-raad als het gaat om kwetsbare leerlingen: https://www.vo-raad.nl/artikelen/q-a-bij-het-protocol-onderwijs-tijdens-

corona-gedeeltelijke-sluiting 

De opvang is elke dag geopend van 8.30 tot 16.00 uur. Er zijn begeleiders aanwezig die de leerlingen kunnen helpen bij het 

schoolwerk. De vakdocenten blijven voor hun vakken het eerste aanspreekpunt, maar de begeleiders kunnen hierbij 

ondersteunen. Uiteraard zullen wij de 1,5 meter-regel in acht nemen. 

 

➢ Dan nog even een herinnering aan de afspraak over het camera gebruik bij online lessen. 

Die moet altijd aan. Doe je dit niet dan word je als absent geregistreerd.  

 

Lieve leerling, de dagen worden, ook al merk je het nog nauwelijks, langer. Het wordt lichter en de lente komt er aan. Dat weet 

ik zeker! 

 

Zet hem op en keep up the good work! 

 

Berni Drop 

Rector/bestuurder 
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