
 

 

Betreft Brief n.a.v. de verlengde schoolsluiting 

Breda  13 januari 2021 

 

Beste leerling, heer mevrouw, 

 

Zoals in de media de afgelopen dagen al werd aangekondigd, zal de sluiting van de 

scholen worden verlengd tot 9 februari en mogen alleen eindexamenleerlingen, 

leerlingen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare leerlingen fysiek naar 

school komen. Ook leerlingen die in het voorexamenjaar zitten mogen, voor het 

maken van een schoolexamen, fysiek op school aanwezig zijn. Als nieuwe maatregel, 

en deze kwam voor velen als verrassing, is de regel dat leerlingen onderling 1,5 meter 

afstand moeten houden, opnieuw ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Al deze 

maatregelen hebben uiteraard effect op het onderwijs op de Campus. In dit bericht zet 

ik een aantal zaken voor je op een rij. 

Voor alle leerlingen die fysiek naar school komen, geldt  

 dat je 1,5 meter afstand moet houden van medeleerlingen en van medewerkers,  

 dat je een mondkapje draagt als je door de school loopt,  

 dat je je handen desinfecteert bij binnenkomst en  

 dat je verder de aanwijzingen van de medewerkers goed opvolgt.  

Uiteraard blijf je thuis als je RIVM-klachten hebt en laat je je snel testen. Je blijft ook 

thuis als je in quarantaine moet in verband met een huisgenoot met corona of in 

aanraking bent geweest met iemand die positief is getest. 

Voor de examenklassen: Markenhage mavo 4; Campus bovenbouw havo 5/vwo 6 

Woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 januari zijn er online lessen. In de week van 

maandag 18 januari starten we met fysiek onderwijs voor de helft van de leerlingen in 

zogenaamde A- en B-dagen. De ene dag is de leerling op school en volgt fysiek de 

lessen; de andere dag volgt de leerling thuis de gestreamde lessen. De indeling wie er 

op een A-dag naar school moet komen en wie er op een B-dag naar school moet 

komen, wordt uiterlijk donderdag 14 januari bekend gemaakt. Wij zullen bij de fysieke 

lessen gebruik maken van de grote lokalen op de Campus. We blijven werken volgens 

het verkorte lesrooster. 

 

Zie ommezijde 

Aan alle leerlingen van de Campus en 

de ouder(s)/verzorger(s) 

 



 

Toetsweek 2 gaat gewoon door in de eerder geplande week en start dus op maandag 

25 januari. Het rooster zal op een aantal plekken worden aangepast, daar we de 

groepen over meerdere lokalen dan wel de gymzaal moeten verspreiden. Het nieuwe 

rooster wordt nog deze week naar je opgestuurd. 

Voor de examenklassen: Michaël klas 10 

Met ingang van vandaag, woensdag 13 januari, zullen alle lessen online worden 

verzorgd. Voor schoolexamens komen alle leerlingen naar school. De planning hiervan 

ontvang je nog. Vanaf maandag 18 januari kunnen er extra lessen worden aangeboden 

in de middag, waarbij groepen leerlingen fysiek naar school kunnen komen. Ook 

hierover volgt nadere berichtgeving. We blijven de komende weken werken volgens het 

verkorte lesrooster. 

Voor de voorexamenklassen: Michaël klas 9, Markenhage mavo 3 

De lessen gaan online door volgens het verkorte lesrooster, zoals de afgelopen 1,5 

week al het geval was. Schoolexamens worden (fysiek) op school afgenomen. 

Voortgangstoetsen gaan niet door. Je ontvangt binnenkort informatie wanneer je op 

school wordt verwacht voor een schoolexamen.  

Voor de voorexamenklassen: Campus bovenbouw havo 4, vwo 4, vwo 5  

De lessen gaan online door volgens het verkorte lesrooster, zoals de afgelopen 1,5 

week al het geval was. Schoolexamens worden (fysiek) op school afgenomen. 

Voortgangstoetsen gaan niet door. In de geplande toetsweek van maandag 25 januari 

gaan dus alleen de schoolexamens door; de overige toetsen komen te vervallen. Deze 

week zullen er geen online lessen zijn voor deze klassen. 

Voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 van Markenhage, Orion en Michaël 

De lessen gaan online door volgens het verkorte lesrooster, zoals de afgelopen 1,5 

week al het geval was. De toetsweek voor de Markenhage onderbouw gaat dus niet 

door. Informatie over hoe er de komende weken omgegaan zal worden met toetsen en 

inleveropdrachten volgt deze week via de eigen school.   

Voor de leerlingen die deelnemen aan de verlengde lesdag (in het kader van het 

wegwerken van de achterstanden) 

Het programma van Ready to School om aan het einde van de dag met achterstanden 

aan de slag te gaan, gaat gewoon door. Leerlingen mogen hiervoor fysiek naar school 

blijven komen. 

 

 

 

Zie ommezijde 



 

De komende weken zullen alle teamleiders via leerlingenpanels bij jullie ophalen hoe 

het online onderwijs momenteel verloopt. Dit doen we ook bij de medewerkers en in 

de verschillende ouderraden. Daarnaast zullen we de werkwijzen, die de komende drie 

weken op het Michaël in klas 10 en in de examenklassen op de andere Campusscholen 

worden gehanteerd, evalueren, zodat we een betere afweging kunnen maken wanneer 

de schoolsluiting nog langer zal duren. Met al deze input willen wij ons onderwijs 

gedurende de periode van de schoolsluiting blijven optimaliseren.  

Wij hopen dat we vanaf 9 februari weer zo normaal mogelijk het schoolse leven aan de 

Emerweg mogen oppakken, maar zijn ons er erg van bewust dat dit momenteel nog 

erg onzeker is. We blijven hopen en blijven vooral samen strijden tegen corona. Blijf 

gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Caroline Klein 

rector 

 

 

 


