
                                                                                                                                                      

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 17 december 2020 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Zoals beloofd sturen wij deze brief om u te informeren over de gang van zaken vanaf 4 januari 2021. 

Wij vragen u om de dingen die hieronder staan heel goed door te lezen en te bespreken met uw zoon 

of dochter. 

1. Op maandag 4 januari komen de leerlingen naar school voor het ophalen van werk of een 

laptop. In de bijlage staat het schema hiervoor. Leerlingen mogen NIET EERDER op school 

zijn. 

2. Op 4 of 5 januari starten we met online onderwijs voor onze leerlingen. Dit hangt af van de 

fase waarin uw kind zit. 

3. Stages gaan zoveel mogelijk door. Uw zoon of dochter is of wordt hierover geïnformeerd 

door de stagebegeleider. 

4. De branchegerichte cursussen gaan door. Uw zoon of dochter is of wordt hierover 

geïnformeerd. 

5. Voor een aantal leerlingen wordt opvang op school georganiseerd. Van de mentor krijgt u te 

horen of uw zoon of dochter hiervoor in aanmerking dient te komen. 

6. Deze opvang start vanaf dinsdag 5 januari en is iedere dag van 9.00-12.00 uur. 

7. De voorbereidingen voor leerlingen die dit jaar examen moeten doen, gaan gewoon door. Dit 

gebeurt online en als het echt noodzakelijk is kan uw zoon of dochter naar school komen 

voor overleg met de leerkracht. 

8. Leerlingen die NT2 lessen volgen, krijgen op donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur les op 

school. Uw zoon of dochter wordt hierover door de mentor geïnformeerd. 

Als uw zoon of dochter in de vakantie besmet raakt, verzoeken wij u dringend om dit onmiddellijk te 

melden bij dhr. Jacobs. U kunt hem bereiken onder nummer 06-47682297. Mocht u niet meteen 

contact krijgen, stuurt u dan een SMS naar dit nummer. Hij zal u dan z.s.m. terug bellen. 

Vanaf 4 januari is de school tussen 8.00-12.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Op 12 januari is er weer een persconferentie. We zullen u dan informeren over het vervolg. 

Tot slot een dringende oproep om de vakantieperiode op een verstandige manier door te brengen. 

Rest ons om u en de rest van het gezin en familie een goede vakantie en fijne feestdagen toe te 

wensen.  

 

 

E. Bakers, 

Directeur de Rijzert 


