
 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  
uit leerjaar 1, 2 en 3 van de Dijkstraat 
 
 
 
Datum Behandeld door                                           Ons Kenmerk 
Lent, 17 december 2020 W. Middendorp                                         MIDW/damm/20-B259 
 
Onderwerp 

Wekelijkse corona update week 51 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Deze week wederom een update in het kader van corona. 

 

Update positieve tests 
De afgelopen week is er één docent op de Dijkstraat en één docent op de Griftdijk positief getest. 
Daarnaast zijn twee leerlingen op de Dijkstraat en drie leerlingen op de Griftdijk positief getest. 
Ouders van de klassen waar de leerlingen in zitten of ouders waarvan de klassen les hebben van de 
positief geteste leerlingen hebben hierover apart bericht gehad, indien de positief geteste leerling of 
collega in de besmettelijke periode op school is geweest.  
 
Onderwijs na de kerstvakantie 
Op 4 januari is uw kind vrij omdat we dan ons prachtige nieuwe pand aan de Dijkstraat 6 in gebruik 
zullen nemen.  
Op 5 januari starten de lessen. De lessen aan uw kind zullen online worden gegeven. De 
roostermaker maakt een 40 minuten rooster. Sommige lessen zijn uit het rooster gehaald. Onze 
verwachting is dat het rooster vanaf morgen via Zermelo te zien is.  
 
Afspraken  
In januari hebben we u de scenario’s gestuurd die we toen hebben opgesteld. De huidige situatie 
hebben we niet geheel voorzien maar toch zijn de scenario’s bruikbaar. We vragen u nogmaals om 
met uw kind te kijken naar de verwachtingen die wij hebben van leerlingen en ouders. Voor de 
volledigheid hebben we ze als bijlage toegevoegd. Scenario 4 is voor nu het meest van toepassing.  
 
Tijdens de les is het belangrijk dat uw kind zijn camera aanzet. Als een leerling door de docent niet te 
zien is, zal deze als afwezig worden geregistreerd. Het is niet toegestaan om een foto, video of 
screenshot te maken van een online les. Ik kreeg nog als tip van een docent dat het de kinderen erg 
zou helpen om samen te kijken wat het huiswerk is, en of het gemaakt is.  
 
  



 

PR en Werving 
Een paar weken geleden hebben we u geïnformeerd over de PR en werving in januari en februari en 
de gevolgen voor uw kind. De gedeeltelijke sluiting van de school heeft hier ook invloed op. Zodra we 
meer weten, zullen we u informeren.  
 
Overige informatie en afspraken 
Aan alle leerlingen die een laptop via Rentcompany hebben: tijdens de periode dat de school 

gedeeltelijk gesloten is,  is Rentcompany van 09:00 tot 11:00 uur aanwezig op de Griftdijk. Heeft uw 

kind een vraag: neem dan contact op via: rentcompany@citadelcollege.nl 

 
Een online les LO zien wij niet voor ons. De LO lessen worden dan ook uit het rooster gehaald. 
Bewegen is belangrijk, vooral als we veel tijd achter een laptop door moeten brengen. Daaraan zullen 
we ook vanuit school aandacht besteden. 
 
Communicatie gedurende de vakantie 
Als uw kind de komende dagen positief wordt getest en tijdens de besmettelijke dagen op school is 
geweest, dan willen we daar graag over geïnformeerd worden. Aan het einde van de kerstvakantie 
sturen we u een nieuwe update.  
 
Wij vinden het jammer dat we de leerlingen na de kerstvakantie tijdelijk via een scherm zien, maar 
we gaan er het beste van maken. Rest mij u een goed vakantie te wensen. De feestdagen zullen er 
anders uit zien dan we gewend zijn. Ik hoop dat u er samen toch iets moois van weet te maken. Blijf 
gezond!  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u per mail contact opnemen met 
ondergetekende: w.middendorp@citadelcollege.nl  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dhr. W. Middendorp 
Rector 
Citadel College 
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