
 

 

 

19 december 2021 

 

Beste student/ouder(s)/verzorger(s),  

Gisteravond heeft het demissionair kabinet een lockdown afgekondigd met ingrijpende maatregelen. 
Eén van de maatregelen is dat scholen in het mbo opnieuw dicht moeten. Deze sluiting is vanaf 
maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022.  

Wat betekent dit voor jou? 
Vanaf maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december zijn er geen lessen op school. Daarna is 
het kerstvakantie tot en met 9 januari. Het kan zijn dat je wel online les krijgt in de week van 20 
december tot en met 24 december. Je hoort via jouw coach of dit het geval is.  

Heb je spullen nodig die nog op school liggen dan kun je deze aanstaande maandag 20 december en 
dinsdag 21 december ophalen.  
 
Uitzonderingen  
Voor studenten van het mbo is een aantal uitzonderingen van kracht. Je mag wel naar school als: 

• je in een examenklas zit; 
• je examen moet doen; 
• je praktijkgerichte lessen of praktijkonderwijs volgt. Dit is volgens de protocollen die gelden voor 

de branche. Stages kunnen doorgaan, afhankelijk van de sector of branche. Je coach informeert 
je hierover; 

• je thuis moeite hebt om aan het werk te komen en te blijven. Neem dan contact op met je coach. 
• je een inburgeraar bent in een kwetsbare positie en een beroepsopleiding volgt. 

Heb je vragen, neem dan contact op met je coach. Studenten kunnen maandag 20 december of 
dinsdag 21 december een afspraak hebben met hun coach, mocht dat nodig zijn.  

In onze schoolgebouwen blijven uiteraard de basismaatregelen gelden: 

• Draag een mondkapje. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Schud geen handen. 
• Geef elkaar de ruimte en houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
• De school zorgt voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 
Afsluiting van het jaar 
Het is belangrijk om het jaar 2021 goed met elkaar af te sluiten. Je krijgt meer informatie van je coach.  
[Heb je geen jaarafsluiting, alinea verwijderen]. 

We beseffen dat deze maatregelen veel impact hebben. Heb je nog vragen, kijk dan op: 
www.landstedegroep.nl/coronavirus.  

In de eerste week van januari informeren we je of je na de kerstvakantie weer naar school mag komen 
of onderwijs op afstand krijgt. Voor de komende periode wensen we je warmte, geborgenheid en 
vooral een gezond 2022.  



 

 

Met vriendelijke groet, 


