
 

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen 

 

 
ons kenmerk    onderwerp   bijlage(n)  

wit/ak/20-21.103   Lockdown en gevolgen voor het onderwijs   
  
Ter Apel,     behandeld door   afdeling 

15 december 2020   A. Kolker   SL  
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Maandagavond is tijdens de toespraak van premier Mark Rutte duidelijk geworden dat de VO-
scholen tot maandag 18 januari gaan sluiten. Opnieuw gaan de leerlingen afstandsonderwijs 
volgen. Vanaf woensdag 16 december is de school gesloten voor leerlingen. In sommige 
gevallen zal toch opvang of begeleiding op school nodig zijn.  
 
Met de kerstvakantie voor de deur lukt het ons niet om aanstaande woensdag 
afstandsonderwijs te realiseren.  
• Woensdag zijn de leerlingen vrij en zijn er geen onderwijsactiviteiten. De inhaal 

schoolexamens Engels H5 en wiskunde V6 gaan wel door.  
• Donderdag nemen alle mentoren om 09.05 uur via Teams contact op met hun 

mentorgroepen. 
• Maandag 4 januari starten de digitale lessen het eerste uur, dus om 08.20 uur. Het 

lesrooster staat inmiddels in Magister. 
• Indien uw zoon/dochter niet beschikt over een laptop kan hij/zij contact opnemen met de 

mentor. Er kan een laptop van school worden geleend. 
• Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet kan deelnemen aan de lessen, wilt u hem/haar dan 

op de gebruikelijke wijze ziek melden? 
• Op werkdagen is telefonisch contact mogelijk van 08.00 uur tot 16.00 uur. Mailen kan 

uiteraard ook. 
• Uiteraard gaan we weer onze uiterste beste doen voor gym op afstand. 
 
De komende dagen komt er ongetwijfeld meer nieuws, bijvoorbeeld over de praktijkvakken, 
de examenklassen en de toetsweken die 13 januari starten. Wij doen onze uiterste best om u 
zo goed mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden. 
 
Als thuis het gevoel bestaat dat het met zoon of dochter minder goed gaat neem vooral 
contact op. Digitaal leren is soms lastig en een beetje extra hulp en aandacht kan net het 
positieve verschil maken. 
 
Ondanks alle beperkingen wens ik u namens alle collega’s van de RSG een zo goed mogelijke 
kerstvakantie toe en zeker een voorspoedig en bovenal gezond 2021. 
 
 
 
 
 
Jan de Wit, 
Rector RSG Ter Apel 


