
  
 

 
Hoogvliet, 19 december 2021 
  

 
Betreft: Laatste schoolweek in 2021 
  
  
Geachte ouders/verzorgers, 
  
In navolging van de mail van mevr. J. Bevaart die u eerder vandaag ontvangen heeft hier de 
uitwerking van de gevolgen voor Penta Hoogvliet: 

 
Onderbouw klas 1 en 2 BKM 
In de week voor de kerstvakantie zijn de leerlingen van de onderbouw lesvrij. Ze krijgen ook niet 

online de lessen aangeboden. Op dinsdag gaat het inhaaluur voor toetsen wel door.  

De leerlingen worden op dinsdag het tweede en derde lesuur op school verwacht voor een 

mentormoment: checken of de laptop het doet, kluisjes leeghalen, boeken mee naar huis nemen, 

instructies over online les, etc.. 

Na het mentormoment begint voor de leerlingen van de onderbouw de kerstvakantie. 

 
Bovenbouw klas 3 en 4 BKM, HT1 & HT2 
De leerlingen van klas 3 en 4 BKM en de Havo-top volgen fysiek les volgens het lesrooster, voor zowel 

de praktijkvakken als voor de theorievakken. Uitzondering is lichamelijk opvoeding: deze lessen 

vallen uit. 

De lessen gaan door t/m woensdag volgens het oude lestijdenschema: 

1 8.30-9.15 uur 

2 9.15-10.00 uur 

3 10.00-10.45 uur 

kleine pauze 10.45-11.00 uur 

4 11.00-11.45 uur 

5 11.45-12.30 uur 

grote pauze 12.30-13.00 uur 

6 13.00-13.45 uur 

7 13.45 -14.30 uur 

kleine pauze 14.30-14.45 uur 

8 14.45- 15.30 uur 

9 15.30 - 16.15 uur 

  
Op dinsdag gaat het inhaaluur voor toetsen wel door. De leerlingen zijn op donderdag en vrijdag vrij. 

 
De kerstvieringen komen te vervallen 

Voor alle leerjaren vervalt helaas de kerstviering.  

 
Na de vakantie 

De volgende persconferentie is op 3 januari a.s.. Dan zal duidelijk worden hoe het onderwijs na de 
kerstvakantie wordt vormgegeven: welke klassen mogen wel of niet naar school of volgen online les, 
welke groepen mogen helemaal of gedeeltelijk naar school? We zullen u op 4 of 5 januari per mail 
informeren.  



 
Tot slot 

We hadden dit kalenderjaar graag op een andere manier willen afsluiten. Desondanks hopen we dat 
u met uw dierbaren een fijne kersttijd heeft. 
 
Namens de schoolleiding, met vriendelijke groet, 

 
S.P. van Hofwegen  
Directeur 
Penta Hoogvliet 
Elritsstraat 11 • 3192 CE Hoogvliet Rotterdam 
T 010 2950666 

 


