
	 	

Utrecht, 15 december 2020  
 
 
Geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen,  
 
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 na de vakantie 
overschakelen naar onderwijs op afstand. 
 
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 besmettingen 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 en de leerlingen die een schoolexamen moeten 
maken, krijgen de keuze dit nu te doen of (gedeeltelijk) uit te stellen.  
 
Terugblik 
Zo vlak voor de vakantie is het goed om terug te blikken op het afgelopen jaar. We 
hebben al vaker naar elkaar uitgesproken dat het een raar en hectisch jaar was, zeker 
ook vanwege de sociale gevolgen voor leerlingen. We hebben veel van hun flexibiliteit 
gevraagd, evenals van onze medewerkers.  
Van een intelligente lockdown in maart, naar een derde van de klas op school in juni. 
Geen eindexamens en na de zomer iedereen weer op school, maar wel 1,5 meter 
afstand tussen leerlingen en medewerkers en medewerkers onderling.  
We hebben vanwege het binnenklimaat een drastisch besluit moeten nemen om na de 
herfstvakantie over te gaan op halve groepen en hybride onderwijs. Een besluit dat 
niet makkelijk was en waarbij we niet hadden moeten communiceren dat dit tot de 
voorjaarsvakantie zou duren. We hebben met verschillende groepen ouders met 
allemaal verschillende standpunten discussies gevoerd. Het is fijn te merken dat de 
betrokkenheid hoog is. Tegelijkertijd is het soms lastig al die standpunten en meningen 
te verenigen. Gelukkig hebben we allemaal hetzelfde doel: goed onderwijs voor onze 
leerlingen.  
 
Gevolgen nieuwe maatregelen 
Vanaf woensdag gaat een deel van de school opnieuw in lockdown. Omdat er een 
uitzondering wordt gemaakt voor de examenleerlingen en de schoolexamens in het 
voorexamenjaar, maken de leerlingen van klas 5 en 6 (incl. de versnellers) de 
toetsweek naar keuze af. De overige leerlingen zijn vanaf woensdag vrij. Na de 
vakantie starten we met onlineonderwijs in leerjaar 1 t/m 5. Deze leerjaren zullen een 
aangepast rooster krijgen, omdat het in onze ogen niet verantwoord is gedurende 2 
weken elke dag achter het scherm lessen te volgen. Leerjaar 6 komt volledig naar 
school. Het rooster zal uiterlijk zondag 3 januari worden gepubliceerd.  
Net als in maart zal de school ook nu weer open zijn voor leerlingen die thuis 
onvoldoende in de gelegenheid zijn hun schoolwerk te doen. Hetzelfde geldt voor 
leerlingen met ouders in een vitaal beroep.  
 
Belangrijke data 

- 4 januari: leerjaar 1 t/m 5 start met onlinelessen, leerjaar 6 komt fysiek naar 
school.  

- 6 januari: inhaal- en herkansingstoetsen leerjaar 6. Als de leerling geen toets 
heeft, volgt hij gewoon les.  

- 7 en 8 januari: in plaats van volledige ontwikkeldagen, organiseren we 
ontwikkelmiddagen. Dit betekent dat de leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4 die dagen 
tot 13.15u les hebben. De leerlingen uit leerjaar 5 en 6 maken die dag hun 
inhaal- en herkansingstoetsen. De leerlingen uit leerjaar 6 schrijven deze dagen 



	

hun essay voor Nederlands. Als de leerling geen toets heeft, volgt hij gewoon 
les.  

- 18 januari: alle leerlingen komen weer naar school (hele groepen). Uiteraard is 
dit afhankelijk van het besluit dat op 12 januari door het kabinet wordt 
genomen. 18 en 19 januari organiseren we ontwikkelmiddagen. Ook dan 
hebben de leerlingen tot 13.15u les.  

- 20 januari: de ontwikkeldag vervalt.  
- 20, 21 en 22 januari wordt de toetsweek afgemaakt. Dit gebeurt volgens het 

rooster zoals dat anders deze week zou gebeuren, met uitzondering van leerjaar 
1, omdat zij op 20 januari hun CBO-test maken.  

 
Zo snel mogelijk na de kerstvakantie volgt een besluit over het mogelijk verplaatsen 
van de derde toetsweek en het inhalen van de toetsen van het tweede kwintaal.  
 
Binnenklimaat 
Zoals eerder gemeld, hebben er bouwkundige aanpassingen aan het binnenklimaat 
plaatsgevonden. Tot gisteren was het plan om leerlingen na de kerstvakantie per 
leerjaar terug te laten komen, beginnend met leerjaar 6. Door de nieuw aangekondigde 
maatregelen, is het in onze ogen verantwoord de leerlingen vanaf 18 januari weer 
allemaal naar school te laten komen, omdat het aannemelijk is dat de 
besmettingsgraad flink zal zijn teruggelopen. Mocht dit niet gebeuren, zullen wij hier 
uiteraard op anticiperen.  
 
Kerstvakantie 
De komende kerstvakantie verandert niet qua data. Deze loopt op alle NUOVO Scholen 
van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. 
We doen opnieuw de dringende oproep om in de komende vakantieperiode rode en 
oranje regio’s te mijden. Mocht je toch in een risicogebied zijn geweest, meld dat dan 
via het centrale mailadres kerstvakantie@nuovo.eu. 	Vermeld daarbij naam, school en 
datum van terugkomst. Na vakantie in een rode of oranje bestemming ga je als leerling 
in quarantaine, je kunt dan niet op school komen. 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.   
 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande, mail dan 
naar corona@usgym.nl.  
 
Rest ons niets anders dan jullie allemaal te bedanken voor jullie inzet en flexibiliteit 
het afgelopen jaar. We wensen iedereen een heerlijke en ontspannen kerstvakantie en 
zien jullie graag en gezond weer terug in 2021.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 
Leon de Wit en Jonne Gaemers 
 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding	


