Beste ouders en leerlingen.
In de persconferentie van zaterdag 18 december is aangegeven dat ook de middelbare scholen
gaan sluiten t/m 9 januari 2022. Er zijn uitzonderingen: examenklassen mogen wel fysiek
leskrijgen, en toetsen voor (voor-)examenleerlingen mogen doorgaan.
Wij hebben op basis van deze richtlijnen besloten hoe we deze laatste week voor de
kerstvakantie inrichten. Per groep staan deze puntsgewijs uitgewerkt.
Mochten er nog vragen zijn na het lezen van deze brief, mail dan de mentor of de teamleider.
Hartelijke groet, ook namens de teamleiding
Wendelien Hoedemaker
Directeur Calandlyceum.
Onderbouw (1, 2, 3HV en 4V)
• De mentorles die op maandag, dinsdag of woensdag in je rooster staat gaat online door via
TEAMS. Alle andere lessen tot de kerstvakantie vervallen.
• Heb je nog spullen op school liggen die je in de vakantie nodig hebt? Dan kan je ze op
maandag komen halen. Kom daarvoor kort op school, blijf niet hangen.
• Heb je nog deadlines voor opdrachten? Dan moet het werk nog wel (online) worden
ingeleverd, tenzij je docent dit anders aangeeft.
• Op dinsdag en woensdag organiseren wij noodopvang voor kwetsbare leerlingen. Je
mentor, je ouders of de zorgcoördinator kan je hiervoor aanmelden via
administratie@calandlyceum.nl
Topsportleerlingen bovenbouw (3T, 4T, 4H, 5H, 4V, 5V en 6V)
• De lessen op maandag, dinsdag en woensdag gaan door op school.
• Alle al afgesproken inhaalmomenten voor toetsen (of extra ingelaste herkansingen) gaan
door.
• Donderdag en vrijdag is lesvrij. Er is die dagen geen mogelijkheid op school te leren of
bijlessen te volgen.
• De SE-training door Lyceo in de kerstvakantie gaat fysiek door, dus op school.
Voor-examenklassen (3T, 4H en 5V)
• Er wordt geen online les gegeven. Tijdens de ingeroosterde lestijd kan je online via TEAMS
vragen stellen over de stof van de herkansingen.
• Heb je nog spullen op school liggen die je nodig hebt voor het leren van je herkansing of in
de vakantie? Dan kan je ze op maandag komen halen. Kom daarvoor kort op school, blijf
niet hangen.
• De mentorles die op maandag, dinsdag of woensdag in je rooster staat, gaat online door
via TEAMS
• Alle al afgesproken inhaalmomenten voor toetsten (of extra ingelaste herkansingen) gaan
gewoon door.
• De deadlines voor opdrachten blijven staan en worden online ingeleverd, tenzij je docent
dit anders aangeeft.
• Donderdag is lesvrij. Er is geen mogelijkheid op school om te leren of bijlessen te volgen.
• De SE-training door Lyceo voor in de kerstvakantie gaat fysiek door, dus op school.

•

De herkansingen op vrijdag 24 december voor 3T, 4T, 4H, 5H, 5V, 6V gaan gewoon door.

Examenklassen
• De lessen gaan fysiek door op school t/m woensdag 22 december.
• De bijlessen gaan door t/m woensdag.
• Donderdag is les-vrij. Er is geen mogelijkheid op school om te leren of bijlessen te volgen.
• De herkansingen op vrijdag 24 december gaan door.
• Alle al afgesproken inhaalmomenten voor toetsen (of extra ingelaste herkansingen) voor
gaan door.
• Heb je je aangemeld voor het extra examenvak Spaans, Turks of Arabisch? Dan blijft de
deadline voor het inleveren van je voorbereiding op dinsdag 9 uur. Ook de andere
afspraken hierover plannen we fysiek op school.
• De SE-training door Lyceo in de kerstvakantie gaat door: fysiek op school.
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