Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen van het Citadel College

Datum

Behandeld door

Ons Kenmerk

Lent, 19 december 2021

W. Middendorp

MIDW/damm/21-B189

Onderwerp

Corona update
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december 2021 is bekend gemaakt dat de middelbare
scholen per direct sluiten. De sluiting is vooralsnog tot en met de kerstvakantie. We hebben de
opdracht gekregen ons voor te bereiden op een langere sluiting waarbij we online onderwijs geven.
Komende week bereiden onze collega’s ons voor op een online en offline programma. Zodat we na
de kerstvakantie goed voorbereid zijn op beide scenario’s.
Programma komende week
De komende week verzorgen we geen onderwijs. Het omschakelen naar online onderwijs kost ons
minimaal een dag. Voor onze school resteert er dan maximaal één onderwijsdag. Woensdag en
donderdag staan al in het teken van activiteiten. Deze activiteiten gaan helaas niet door.
Kluisje
Sommige leerlingen willen hun kluisje leeghalen. Dat kan morgen, maandag 20 december. Na het
leeghalen van het kluisje, vragen we de leerling direct de school te verlaten. Wilt u dit met uw
zoon/dochter bespreken?
Mentorafsluiting
Op dinsdag 21 december is er een online mentoractiviteit om het jaar af te sluiten en de vakantie te
starten. De leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de mentor.
(Inhaal) toetsen (voor)examenklassen
De toetsen die komende week voor de (voor-)examen leerlingen gepland staan, gaan door. De
leerlingen die dit betreft, ontvangen daarover bericht op maandag 20 december.
Examenklassen havo/vwo
De leerlingen in een examenklas havo of vwo worden geacht aan het profielwerkstuk te werken.
Ze mogen hier op school of thuis aan werken. De school is iedere dag geopend van 8.30u tot 13.00u.

Ook is er de mogelijkheid met de begeleider te spreken (online of offline). Leerlingen maken hiervoor
zelf afspraken. Of krijgen hierover bericht van hun begeleider.
Opvang leerlingen
Leerlingen in een kwetsbare situatie mogen naar school komen, net als leerlingen waarvan de ouders
een cruciaal beroep hebben. U kunt uw kind hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar
info@citadelcollege.nl. De opvang voor al onze leerlingen vindt plaats op locatie Griftdijk van dinsdag
21 tot en met donderdag 23 december. Wij wijzen u er op dat we leerlingen geen lessen bieden, we
verzorgen opvang.
Huidige regels blijven van toepassing
In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden, zoals mondkapjes in de gangen en
preventief zelftesten twee keer in de week voor leerlingen en onderwijspersoneel. Onderling hoeven
leerlingen geen afstand te houden.
Na de kerstvakantie
Volgens de huidige richtlijn gaat het onderwijs op 10 januari 2022 weer open. Aan het einde van de
kerstvakantie ontvangt u van ons meer informatie. Wij begrijpen dat u dit nieuws liever niet had
ontvangen, zo vlak voor de kerstvakantie. Ook wij zien onze leerlingen het liefste op school. De
mentoren doen hun best om het kalenderjaar op een passende manier af te sluiten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Rest mij u een fijne avond te wensen.
Met vriendelijke groet,

Dhr. W. Middendorp
Rector
Citadel College

