
Den Haag, 13 januari 2021 

 
Betreft: verlenging lockdown 

Beste ouders en leerlingen, 

 
Jullie hebben het ongetwijfeld vernomen. De lockdown die is ingesteld om het aantal 
coronabesmettingen terug te dringen, wordt verlengd. Het online onderwijs op middelbare scholen 
wordt daarmee gecontinueerd tot 8 februari. In deze brief informeren we jullie over een aantal zaken 
zoals de herkansingen voor de bovenbouw, de examens, de anderhalve meter afstand en het rooster.  
 
De (school)examens en toetsweken 
In week 3 (vanaf 18 januari) hervatten we de afgebroken toetsweek van 4 vwo. Alle toetsen worden 
online afgenomen. De leerlingen die toetsen hebben gemist, krijgen ’s ochtends les en kunnen in de 
middagen toetsen inhalen. Donderdag en vrijdag worden de niet afgenomen toetsen ingeroosterd en 
zijn er geen lessen. Mevrouw Lycklama, coördinator 4 vwo, heeft de leerlingen hiervan al op de 
hoogte gesteld.  
 
In week 4 (vanaf 25 januari) zijn de herkansingen en inhaaltoetsen voor de (voor)examenklassen 
ingeroosterd. Die toetsen vinden ’s middags plaats op school (met inachtneming van de anderhalve 
meter afstand). De lessen in de ochtend gaan gewoon door.   
 
Voor de kerstvakantie is bekend gemaakt dat het examen over drie tijdvakken gespreid wordt. 
Uiteraard gaan de mentoren hierover in gesprek met hun examenleerlingen, zodat ze een bewuste 
keuze maken en de kans op slagen optimaal is.   
 
Anderhalve meter afstand tussen leerlingen en rooster 
Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens fysiek onderwijs 
opnieuw onderling afstand houden. Deze maatregel werd gisteren tijdens de persconferentie 
afgekondigd. Aanstaande maandag is deze maatregel doorgevoerd in het lesrooster voor de 
examenklassen. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor het online rooster van de andere klassen. De 
conrectoren van de afdelingen brengen jullie daar uiterlijk aanstaande maandag van op de hoogte. 
 
Hart onder de riem 
We realiseren ons dat deze periode van afstandsonderwijs voor ouders en leerlingen een extra 
uitdaging vormt. Mocht het voor leerlingen ingewikkeld zijn om thuis te werken, dan kunnen ze dat 
bespreken met hun mentor. De school heeft een (beperkt) aantal werkplekken waar leerlingen onder 
begeleiding kunnen werken. Natuurlijk doen de docenten en mentoren er alles aan om de leerlingen 
te motiveren en een vinger aan de pols te houden. 
 
Ook van docenten vragen we veel. Nu er sprake is van een verlengde lockdown, hebben we besloten 
om docenten aanstaande vrijdag 15 januari de gelegenheid te geven om nieuwe werkoverzichten te 
maken en online te zetten. De roostermaker kan dan aan de slag met een rooster waarin de 
anderhalve meter is gewaarborgd. En de leerlingen? Die kunnen die dag uiteraard hun taken 
afmaken en hun toetsen voorbereiden. Veel sterkte allemaal. 
Keep up the good work! 

Hartelijke groet,  

Katrien van de Gevel 

(rector Dalton Den Haag) 


