
  

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 
 
 
- Datum: 15 december 2020 
- Kenmerk: CvB.LW.gn/20.208 
- Betreft: nieuwe coronamaatregelen en kerstvakantie 
- Doorkiesnummer: 030-2969040 

 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

Gisteravond heeft het kabinet een stevige aanscherping van de coronamaatregelen 

afgekondigd. Helaas zijn de besmettingen niet genoeg gedaald en geldt in Nederland 

de komende weken een strengere lockdown. Dat betekent dat de schoolgebouwen 

met ingang van woensdag 16 december grotendeels dichtgaan en we overschakelen 

naar onderwijs op afstand. 

 

In de komende schoolsluiting zijn er wel diverse uitzonderingen, bijvoorbeeld voor 

examenleerlingen en praktijkvakken in het vmbo. We inventariseren deze momenteel 

en informeren daarover – als er nieuwe informatie is - nog voor het begin van de 

kerstvakantie via de gebruikelijke nieuwsflits.  

 

We leven in een uitzonderlijke situatie, waarin we met elkaar samenwerken om het 

virus in te dammen. Bij de verschillende NUOVO Scholen zagen we de afgelopen 

periode een wisselend beeld, qua coronagevallen en de impact daarvan op ons 

onderwijs. De rest van deze week gebruiken we om de volledige omschakeling naar 

online thuisonderwijs verder voor te bereiden. Na de kerstvakantie starten we het 

nieuwe jaar 2021 met frisse moed; vooralsnog tot 18 januari blijven onze gebouwen 

grotendeels gesloten. 

 

Voor de komende dagen betekent dit voor de leerlingen van het LRC het volgende: 

 

1. De geplande (SE)inhaaltoetsen en/of herkansingen voor klas 4, 5 en 6 havo en 

vwo gaan door zoals gepland op 16, 17 en 18 december. Dit doen we om leerlingen 

die zich goed op deze toetsen hebben voorbereid in de gelegenheid te stellen de 

toetsen te maken en om na de kerstvakantie met een schone lei te kunnen starten.  

Als u, samen met uw zoon of dochter, besluit dat het risico om naar school te gaan 

momenteel te groot is, is het niet mogelijk om eerder dan tijdens de geplande 

herkansing en/of inhaalperiode in maart deze toetsen alsnog te maken. Vanwege de 

planning van de overige toetsperioden is het helaas niet mogelijk nog een ander 

moment in het jaar hiervoor te vinden.  

 

2. Op woensdag 16 en/of donderdag 17 december organiseert de mentor/tutor een 

uur met de leerlingen om te bespreken hoe we met deze periode om zullen gaan en 

wat van hen verwacht wordt. De mentor/tutor nodigt de leerlingen hiervoor in Teams 

uit. De andere lessen komen deze week te vervallen.  

 

3. In het jaarprogramma staat op maandag 4 januari een studiedag. We realiseren 

ons goed dat deze dag nu eigenlijk niet uitkomt, we hebben deze dag echter hard 

nodig om ons voor te bereiden op de open dag op donderdag 21 januari, die dit jaar 

volledig online zal plaatsvinden. Vakgroepen gebruiken die maandag om te bekijken 

hoe ze de school en hun vak tijdens de open dag willen promoten en maken onder 

begeleiding van een professional filmpjes.  



 

 

4. Op dinsdag 5 januari starten we met online lessen in een 40-minutenrooster. Alle 

lessen zullen in de twee weken na de kerstvakantie doorgaan, aanwezigheid is 

verplicht. De examenklassen kunnen deze weken hun lessen fysiek op school volgen, 

eveneens in een 40-minutenrooster. We vinden het belangrijk, in aanloop naar het 

naderende examen, de examenleerlingen op school te kunnen ontvangen en we 

volgen daarmee de richtlijnen van het kabinet.  

 

5. Naast de examenleerlingen kunnen ook kinderen van ouders in vitale beroepen de 

online lessen eventueel op school volgen. Dit uiteraard in overleg met de mentor 

en/of de coördinator leerlingenzaken van de afdeling. 

 

6. Evenals in het voorjaar, hebben we ook nu een aantal laptops beschikbaar voor 

leerlingen die thuis niet over een device beschikken. Tegen betaling van een borg van 

100 euro zijn deze te verkrijgen via hsnelders@lrc.nl. Dat kan deze hele week en ook 

maandag 4 januari nog. 

 

7. Helaas zijn we genoodzaakt de voor vrijdag geplande kerstbijeenkomst met 

leerlingen op school te laten vervallen. 

 

Kerstvakantie 

De komende kerstvakantie verandert niet qua data. Deze loopt op alle NUOVO 

Scholen van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. 

 

Bovendien doen we opnieuw de dringende oproep om in de komende vakantieperiode 

niet naar het buitenland te reizen. Als er (onverhoopt) toch vakantie wordt gevierd in 

een risicogebied, meld dat dan via het centrale mailadres kerstvakantie@NUOVO.eu. 

Vermeld daarbij naam, school en datum van terugkomst. Na vakantie in een 

risicobestemming ga je in quarantaine. We sluiten ons aan bij de oproep van de 

regering om in de komende kerstvakantie het aantal vervoersbewegingen zoveel 

mogelijk te beperken, drukte te mijden en afstand te houden. 

 

Coronablog  

De nieuwste berichten over de coronamaatregelen op onze scholen staan steeds op 

de centrale website van NUOVO, zie nuovo.eu/corona.   

 

Het zijn voor iedereen ongewisse tijden, steeds zijn we genoodzaakt maatregelen te 

treffen waar we niet altijd zelf voor kiezen. Dat vraagt continu om aanpassing van 

iedereen, thuis en op school. Wij zijn allemaal toe aan twee weken kerstvakantie, om 

– zelfs onder de huidige omstandigheden – de aandacht even op iets anders te 

kunnen richten en geen verplichtingen te hebben.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

namens de schoolleiding, 

Eric Hordijk, rector 
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