
Hoogeveen, 15 december 2021 

 

Betreft: extra vakantieweek 

 

Geachte ouders/verzorgers van Bijeen-leerlingen, 

 

Gisteravond heeft het demissionaire kabinet de volgende maatregel voor het onderwijs 

afgekondigd: de scholen gaan de week voor de kerstvakantie dicht. N.a.v. deze 

persconferentie is ons Corona Crisis Team (bestaande uit 3 directeuren, 2 stafleden, de 

voorzitter van de GMR en ondergetekende) bij elkaar geweest en heeft het volgende 

besloten: 

• Er wordt geen online onderwijs gegeven; 

• De leerlingen hebben een extra vakantieweek; 

• Er is opvang voor leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep 

hebben (zie lijst met cruciale beroepen); 

• Noodopvang vindt plaats in overleg met de directeur van de school. De tijden zijn de 

normale schooltijden. Met uitzondering van vrijdag 24 december: dan eindigt de 

opvang om 12.00 uur.  

• Tijdens de noodopvang wordt er ook geen les gegeven.  

 

Ik besef dat u als ouders/opvoeders soms voor lastige situaties komt te staan om thuis alles 

te regelen. Ik wil u echter vriendelijk verzoeken om zo min mogelijk een beroep te doen op 

de noodopvang. Onze medewerkers proberen soms al weken om de groepen zo goed 

mogelijk bemenst te houden en uw kind(eren) onderwijs te gegeven. Ik kan u vertellen dat 

dat niet een heel makkelijke taak is. 

 

Kunt u geen opvang regelen en heeft u beiden een cruciaal beroep, wilt u dan uiterlijk 

vrijdag 17 december contact opnemen met de directeur van de school. Mochten er in de 

vakantie nieuwe maatregelen worden afgekondigd die van invloed zijn op het onderwijs, 

dan wordt u daar z.s.m. van op de hoogte gesteld via de school.  

 

 Ik reken op uw medewerking in deze en hoop dat we na de vakantie weer met fysiek 

onderwijs kunnen starten. Namens alle medewerkers van Bijeen wens ik u ondanks de 

omstandigheden een fijne vakantie en mooie feestdagen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jacqueline Verheggen 

directeur-bestuurder 

 

 

 



Bijlage: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/cruciale-beroepen 


