
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 

van leerlingen van De Bolster 

 

 

Groningen, 13 januari 2021 

 

Betreft: gevolgen verlenging Lockdown 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ik informeer u via deze brief over de gevolgen van de verlening van de lockdown voor het onderwijs 

op De Bolster. Het is duidelijk dat de lockdown langer gaat duren dan we hoopten. In ieder geval 

tot 8 februari a.s..  

 

Tijdens de persconferentie werd aangegeven dat de lessen voor Praktijkonderwijs door mogen 

gaan. Dit schept bij u mogelijk verwarring. Waar de regering met deze uitspraak op doelt is dat 

praktische lessen binnen het VMBO (Basis en Kader), het VSO en het PRO door mogen gaan, vooral 

wanneer dit voorbereidt op een examen. Theoretische lessen moeten sowieso online gegeven 

worden.  

 

Op De Bolster wordt het heel lastig praktische lessen aan te bieden, wanneer daarbij ook 1,5 m 

afstand gehouden moet worden. De overheid geeft de ruimte om als school(bestuur) zelf te bepalen 

of praktische lessen realiseerbaar zijn. De directie van De Bolster heeft in overleg met haar 

bestuurder, mevr. A Osinga besloten dat we de inrichting van ons onderwijs (online) voorlopig zo 

houden. We zijn namelijk tevreden over de gang van zaken op dit moment. Alle leerlingen zijn, op 

een enkele uitzondering na, betrokken en er wordt goed gewerkt. Wanneer we bijvoorbeeld er nu 

voor kiezen alle leerlingen twee dagdelen voor praktische lessen naar school te laten gaan komt de 

huidige gang van zaken in het gedrang. Het online onderwijs kan dan niet meer zoveel en zo goed 

worden gegeven zoals we dat nu hebben opgezet. Dan moeten de docenten immers ook tijd steken 

in de lessen op school.  

 

De noodopvang zetten we ook voort zoals we dat nu ingericht hebben. Denkt u dat het voor uw 

kind noodzakelijk is om hieraan deel te nemen, dan kunt u dat bespreken met de mentor. 

 

Bij al onze overwegingen heeft het ook een rol gespeeld dat we geen onnodige bewegingen willen 

laten ontstaan voor de leerlingen en de medewerkers. Dit heeft onder andere te maken met de 

Britse variant van het virus. De overheid onderzoekt momenteel de negatieve effecten daarvan op 

jongeren. Wij willen de leerlingen en leerkrachten niet in een situatie brengen die mogelijk 

gevaarlijk is.  

 

Vertrouwende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Vriendelijke groet, 

 

J.C.Kullberg 

directeur 


