Breda, 19 december 2021
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen dinsdag werd door de overheid voor het eerst onderscheid gemaakt tussen
corona-maatregelen voor de basisscholen en o.a. het voortgezet onderwijs. Vanwege grote zorgen
omtrent de verspreiding van de nieuwe corona-variant Omikron is gisteren alsnog besloten alle typen
onderwijs te sluiten, dus ook de middelbare scholen.
Het bestuur van Libréon heeft op basis van de nieuwe richtlijnen van de overheid het volgende
besluit genomen: Alle scholen zijn deze week gesloten en er zal geen online les worden gegeven.
Hiermee worden de docenten in de gelegenheid gesteld om deze week al voorbereidingen te treffen
voor de verschillende lesmogelijkheden na de vakantie. Activiteiten in het kader van het
schoolexamen kunnen wel doorgaan.
Voor het Newmancollege hanteren we hiernaast de volgende werkwijze:
1. Alle leerlingen ontvangen maandag 20 december een planning waarin staat op welk moment
zij deze week naar school kunnen komen om spullen op te halen uit hun kluisje. Denk hierbij
aan etenswaren en boeken en schriften die ze nodig zullen hebben in het geval dat het
onderwijs vanaf 10 januari online wordt aangeboden.
2. Alle leerlingen ontvangen een bericht van de mentor met daarin het tijdstip en MEET-link
voor een laatste online sessie deze week. Hierin kunnen vragen worden gesteld en zullen we
gezamenlijk aan de kerstvakantie beginnen.
3. Zoals hierboven vermeld zullen examen-activiteiten wel plaatsvinden. Het aantal lesweken
tot aan het eindexamen is beperkt en tijdverlies is uiterst onwenselijk.
a. Leerlingen van mavo 4 die welkom zijn op hun stageplaats, lopen deze week stage.
Leerlingen voor wie dit niet het geval is, zullen de stage op een later tijdstip moeten
vervullen.
b. Leerlingen van havo 5 en vwo 6 werken deze week vanuit huis aan hun
profielwerkstuk. Zij hebben minimaal 2x een online gesprek met hun begeleider.
c. Geplande (inhaal)mondelingen gaan door volgens afspraak.
In de kerstvakantie zal door de overheid besloten worden of de lessen vanaf 10 januari op school
zullen plaatsvinden of online. Uiteraard houden we deze berichtgeving nauwlettend in de gaten en
zullen we u informeren als er meer bekend is.
Met vriendelijke groet,
R.P. van Velthoven
rector Newmancollege

