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Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling, 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op zaterdagavond 18 december is bekend geworden dat de VO scholen per maandag 20 december 
moeten sluiten voor het geven van onderwijs. Dit was eerder al besloten voor het primair onderwijs, 
maar nu zal ook het totale onderwijs onder de nieuwe richtlijnen vallen.  
 
Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk hoe lang de schoolsluiting zal duren en of de school op 
maandag 10 januari 2022 weer open mag voor het geven van fysiek onderwijs. Als de school niet open 
mag voor fysiek onderwijs, zal vanaf maandag 10 januari gestart worden met digitaal onderwijs. Als dit 
zo is, zullen we u hier na 3 januari 2022 over infomeren.  
 
Wij vinden het bijzonder jammer dat wij de afsluitende week van het jaar 2021, alsook de kerstactiviteit, 
niet volgens de planning kunnen laten doorgaan. De mentor zal via onderstaande planning  op dinsdag 
de klas van uw zoon of dochter ontvangen om aan de leerlingen de ontstane situatie uit te leggen en 
het jaar af te sluiten. Ook moeten de kluisjes totaal leeg gemaakt worden, we vragen daarom aan de 
leerling om zijn schooltas mee te nemen, om alle schoolspullen (en laptop) mee naar huis te nemen. Dit 
om zo voorbereid te zijn op de eventuele start van digitaal onderwijs vanaf maandag 10 januari 2022. 
De leerlingen zullen tevens twee zelftesten mee naar huis krijgen, voor het geval het onderwijs op 
maandag 10 januari fysiek mag starten.  
 
Ontvangst van leerlingen op school bij mentor: 
Op dinsdag 21 december van 12.45 uur tot 13.45 uur. Het lokaal zal nog worden aangegeven in 
Magister.   
 
Herkansingen, inhaal en Taaldorp: 
De leerlingen die Taaldorp gemist hebben, halen deze in op dinsdag 21 december om 13.45 uur op 
school.  
Op woensdag 22 december zijn de herkansingen en inhaaltoetsen tijdens het eerste een tweede uur, 
uiteraard ook op school. Dit geldt alleen voor de leerlingen die hier al van op de hoogte zijn. 
Examen: 
Tot slot nog enkele aandachtspunten rond het komende examen 2021 – 2022. Op vrijdag 17 december 
is duidelijk geworden dat de examenregels en de zak- en slaagregeling voor schooljaar 2021 – 2022 
opnieuw aangepast worden. Zoals nu bekend is: 

- Een extra herkansingsmogelijkheid. Dus twee herkansingen in plaats van één herkansing 

- Het CSPE zal slechts gedeeltelijk afgesloten worden d.m.v. een centraal examen.  

- Er komt een herkansingstijdvak en een ruimer tijdpad om de examens te doen in de 

verschillende tijdvakken. 
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We begrijpen heel goed dat de plotselinge schoolsluiting niet ideaal is om het jaar goed af te sluiten. 
We zijn hoe dan ook heel trots op jullie, houd nog even vol! We hopen dat we in het nieuwe jaar weer 
op een goede manier kunnen starten.  
 
We wensen jullie fijne dagen toe en een goede start van het nieuwe jaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van het Hoofdvaart College 
 
 
R. Smink 
Directeur 
 
 
 


