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 Bijlagen - 

 
Onderwerp: Extra nieuwsupdate na aankondiging lockdown 
 
 
Hoi leerling, dag ouder(s)/verzorger(s), 
 

Vorige week hebben we onze plannen voor de afsluiting van de laatste schoolweek voor de kerstvakantie met jullie 
gedeeld. En nu moeten we een aantal van die zaken, helaas, toch weer afblazen. De harde lockdown die de regering 
gisteren heeft aangekondigd, heeft ook invloed op het voortgezet onderwijs: Ook wij zullen vervroegd onze deuren 
sluiten.  
 
In deze brief delen we graag met jullie hoe we één en ander voor de vakantie zullen afronden. 
 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 december 
Er worden deze week geen lessen verzorgd.  
 
Extra ingeroosterd mentoruur in halve groepen 
Alle klassen komen op maandag 20 december of dinsdag 21 december nog een laatste keer naar school om tijdens 
een ingeroosterd mentoruur hun portfolio op te halen en eventueel nog wat laatste spullen uit het kluisje te halen. Het 
rooster daarvoor komt op Magister en krijg je via je mentor.  
Om dit alles zo veilig mogelijk te kunnen organiseren, zullen we de klassen, waar nodig, in tweeën delen. Elk van de 
twee helften heeft een eigen mentormoment. Via de mentor wordt de indeling en de start- en eindtijd gedeeld. 
Later in de week zal de mentor nog een kort online Teams mentormoment inplannen om elkaar nog even te "zien", 
Teams te testen en het jaar uit te luiden.  
 
Teams & devices 
Omdat de kans groot is dat we na de vakantie online onderwijs gaan verzorgen, is het belangrijk dat alle leerlingen 
zijn ingelogd op Microsoft Teams. De handleidingen hiervoor zijn te vinden op onze website. De mentor zal in het 
mentoruur een extra check doen of het bij iedereen is gelukt om aan te haken. 
Tijdens het mentoruur zal de mentor een inventarisatie maken of alle leerlingen thuis de beschikking hebben over een 
laptop of tablet waarmee zij online onderwijs kunnen volgen. Als dat niet zo is kan de school meedenken over een 
passende oplossing. 
 
Noodopvang op school – alleen als het niet anders kan 
Voor kwetsbare leerlingen, voor wie het thuis erg moeilijk is om aan school te werken, bieden we na de vakantie 
noodopvang aan op school. Dit doen we alleen als er geen andere opvang beschikbaar is en altijd in overleg met de 
mentor. Zoek ook overleg als er voor deze week nog een hulpvraag ligt.  
 
Bereikbaarheid van de school 
Aankomende maandag en dinsdag is de school nog telefonisch te bereiken. Vanaf woensdag 22 december zijn we 
alleen via e-mail bereikbaar op info@hetwesteraam.nl  
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Na de vakantie  
Op 3 januari 2022 wordt door het kabinet opnieuw bekeken of de scholen weer open kunnen op 10 januari 2022. Wij 
zullen in die week nog een update sturen over de gevolgen voor ons onderwijs.  

 
We begrijpen heel goed dat het voor iedereen weer omschakelen is, maar het is zoals het is. Laten we de schouders 
er weer onder zetten. Heb je vragen, neem dan contact op met de mentor. 
 
Namens het team van Het Westeraam wensen we jullie, ondanks alles, een fijne vakantie en een gezond, veilig en 
fijn 2022. 
 
Hartelijke groet, 
 
Marieke Peppelman 
Jan Broeder 
Koen Loose 
Conny Haukes  
MT Het Westeraam 
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