
  

 

 
Spijkenisse, 19 december 2021 
  
Betreft: Laatste schoolweek in 2021 
  
  
Geachte ouders/verzorgers, 
  
Gisteren is in een persconferentie opnieuw een lockdown van een aantal weken aangekondigd. 
Ongetwijfeld heeft u vernomen dat het kabinet heeft besloten dat ook de VO-scholen de 
aankomende week hun deuren moeten sluiten. Dat geldt ook voor de Penta-scholen. 
  
We hadden het graag anders gezien. 
In die laatste week voor de kerstvakantie staan altijd allerlei afsluitende activiteiten gepland voor 
leerlingen. Naast onderwijsactiviteiten zijn er ook verschillende feestelijke kerstactiviteiten gepland 
die nu niet door kunnen gaan. Dat vinden we ontzettend jammer. Zowel leerlingen als collega's 
kijken vaak erg uit naar de laatste schoolweek van het jaar waarin bijvoorbeeld kerstgala's, 
kerstontbijten en kerstdiners zorgen voor een speciale, gezellige sfeer in onze scholen. We hadden 
leerlingen die gezelligheid en de samenhorigheid die daarbij hoort, erg gegund zo aan het eind van 
dit jaar.  
  
In de aankomende week bereiden onze scholen zich zo goed mogelijk voor op het onderwijs na de 
kerstvakantie. We hopen uiteraard dat we leerlingen vanaf 10 januari weer allemaal in onze scholen 
kunnen ontvangen, maar wanneer dit niet kan, zorgen we ervoor dat we vanaf die dag klaar zijn om 
het onderwijs online te verzorgen. 
 
Verder concentreren onze scholen zich deze week op de lessen aan (voor-)examenleerlingen. Voor 
deze leerlingen laten we de lessen in de school zoveel mogelijk doorgaan om achterstanden in het 
programma voor toetsing en afsluiting te voorkomen.  
Daarnaast worden alle leerlingen in de gelegenheid gesteld om aan het begin van de week op school 
nog spullen op te halen, vragen te stellen aan docenten en/of voor een contactmoment met de 
mentor/coach. 
Specifieke informatie over de school van uw zoon/dochter ontvangt u later vandaag via de directie 
van de school. 
Er zullen deze week in principe geen onlinelessen worden gegeven. 
  
Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik enorm trots op de getoonde veerkracht van leerlingen en 
collega's. Het was een roerig jaar waarin op verschillende momenten van hen is gevraagd zich aan te 
passen aan (weer) een nieuwe situatie en te schakelen naar online-, of hybrideonderwijs, lessen in te 
halen of nieuwe planningen te maken.  
U, als ouder/verzorger, heeft in het afgelopen jaar veel betrokkenheid getoond bij onze scholen en 
heeft geduld en begrip getoond voor alle aanpassingen. Uw vertrouwen en begrip heeft ons goed 
gedaan!  
  
Rest mij u en uw dierbaren hele fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen! 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Bevaart 
algemeen directeur scholengroep Penta 
 


