
Aan alle ouders/verzorgers van 

de leerlingen van De Bolster 

 

 

Betreft: lockdown m.i.v. 19 december 2021 

 

Groningen, 19 december 2021 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Gisteren is Nederland geconfronteerd met een harde lockdown in verband met de omikron variant. 

Tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat alle scholen per direct hun deuren 

moeten sluiten. Hij gaf daarbij aan dat het praktijkonderwijs open zou blijven. Echter, nader 

onderzoek wijst uit dat hij bedoelt dat voor praktische lessen een uitzondering geldt. Maar voor het 

verzorgen van alleen praktische lessen is een nieuw lesrooster nodig en dat is op deze korte termijn 

niet te verwezenlijken. Vandaar dat wij dat de komende week nog niet kunnen aanbieden.  

Daarnaast hebben we de opdracht gekregen noodopvang te verzorgen voor die leerlingen waarvan 

beide ouders een cruciaal beroep hebben. Ook dat vergt enige tijd om te organiseren. 

 

De lockdown betekent in elk geval voor De Bolster dat wij tot aan de kerstvakantie geen lessen meer 

kunnen verzorgen. Voor de stageleerlingen is het misschien mogelijk om afwijkende afspraken te 

maken.  

 

Daarnaast willen we graag proberen vooruit te kijken. De ervaringen opgedaan in de vorige 

lockdowns willen we daarbij meenemen. De kans is groot dat het na de kerstvakantie nog steeds niet 

mogelijk is om les te geven volgens het reguliere rooster. We zullen dan hybride les gaan geven. Dit 

houdt in dat de praktijklessen op school verzorgd worden en de theorie thuis gedaan moet worden. 

In de komende week willen we ons daarop voorbereiden.  

 

Teneinde één en ander overzichtelijk te houden willen we hieronder de verschillende onderwerpen 

behandelen. 

 

Lessen de komende week: 

Voor alle leerlingen vervallen de komende week de lessen. Hiervoor in de plaats wordt geen 

thuisonderwijs aangeboden, want dit moet nog ingericht worden. De leerlingen moeten zich wel 

beschikbaar houden voor overleg met de mentor.  

 

Lessen na de kerstvakantie: 

Na de kerstvakantie staat als eerste een studiedag gepland. Deze laten we graag staan. Zodat het 

personeel de ruimte heeft om in te spelen op wat dan mag en kan. Er zal dan ook geen noodopvang 

verzorgd worden. Ons onderwijs start dus op dinsdag 11 januari 2022. 

 

We willen na de kerstvakantie graag lessen op school verzorgen. Wanneer het niet is toegestaan het 

gewone rooster te hanteren gaan we in ieder geval de praktijklessen verzorgen, want dat is wel 

toegestaan. Daarvoor wordt nu al een speciaal lesrooster gemaakt, wat direct na de vakantie bekend 

gemaakt zal worden. Waarschijnlijk met halve groepen i.v.m. de 1,5 meter maatregel. Daarnaast 

zullen dan online lessen worden aangeboden. 

 



Online lessen na de kerstvakantie: 

Wanneer het niet is toegestaan om na de kerstvakantie het gewone lesrooster te hanteren, zullen we 

online lessen gaan verzorgen. In ieder geval in de klassen 1, 2 en 3. De stageleerlingen zitten in een 

individueel traject en worden dan ook individueel verder geholpen.  

Voor online lessen is het noodzakelijk dat de leerling thuis over een device beschikt waarmee online 

samengewerkt kan worden. De mentor zal de komende week contact zoeken om te overleggen of u 

thuis over een device beschikt waarop in teams gewerkt kan worden (laptop, computer, e.d. met 

camera, microfoon en geluid). Is dit niet het geval, dan kunt u samen met de mentor overleggen over 

een oplossing. 

 

Stage de komende week en daarna (leerjaar 4 en hoger): 

Wanneer het stagebedrijf open is en bereid is de leerling te ontvangen, kan de stage gewoon 

doorgaan. Voorwaarde daarbij is dat de leerling en de ouders van de leerling daar corona-technisch 

mee akkoord gaan. Uiteraard dient de leerling zich tijdens de stage te houden aan alle geldende 

corona-maatregelen die gelden binnen het stagebedrijf. 

 

Voorportaal de komende week en daarna: 

Het streven is om het onderwijs in het voorportaal na de kerstvakantie gewoon plaats te laten 

vinden. Het Voorportaal is een samenwerking met RENN4 en het Alfacollege. Het is nog niet gelukt 

om met deze partners te overleggen hoe het onderwijs deze week gerealiseerd kan worden. Vandaar 

dat is besloten om deze week de lessen op het Voorportaal te laten vervallen.  

Na de kerstvakantie willen we de lessen in het Voorportaal verzorgen volgens het normale 

lesrooster. De groepen binnen het voorportaal zijn van een dusdanige omvang dat dit verantwoord 

mogelijk is. 

 

Noodopvang: 

De Bolster zal in de ochtend (9.30-12.00 uur) noodopvang realiseren op dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. Deze noodopvang is niet voor alle leerlingen, maar alleen voor noodsituaties.  

Wilt u weten of uw kind voor noodopvang in aanmerking komt, neem dan contact op met de mentor 

van uw kind. Maandag kunnen we geen noodopvang realiseren, omdat we dit eerst moeten 

inventariseren en organiseren. We vragen uw begrip hiervoor. 

De mentor zal sowieso de komende week contact zoeken om vast te stellen of noodopvang 

noodzakelijk is. 

 

Vragen: 

Hebt u over het bovenstaande vragen, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. De 

mentor zal de komende week ook zelf contact zoeken om vast te stellen of alles duidelijk is. 

Daarnaast is het mogelijk tijdens kantoortijden telefonisch contact op te nemen met De Bolster via 

050-525 0110 

 

Vertrouwende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.C.Kullberg 

directeur 


