
 
 

 
 
 
Purmerend, 19 december 2021  
 
Betreft:      Lockdown scholen 
 
 
Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond willen we u graag informeren over 
de gang van zaken voor de komende week.  
 

- Maandag zal de school voor alle leerlingen gesloten zijn, ook zal er geen online les 
gegeven worden.  
 

- Alle activiteiten en excursies die de komende week gepland waren, zijn geannuleerd. 
 

- De geplande in te halen PO’s en DT’s voor de bovenbouw zullen wel doorgang 
vinden. De leerlingen die het betreft dienen hiertoe goed hun rooster in de gaten te 
houden. 
 

- Dinsdag zullen de leerlingen, conform het rooster in Zermelo, op school verwacht 
worden om hun kluisjes leeg te halen. Wij vragen de leerlingen het rooster in 
Zermelo goed in de gaten te houden wanneer ze op school verwacht worden.  
 

- De school is na dinsdag gesloten voor alle leerlingen, met uitzondering van de 
kwetsbare leerlingen. Deze leerlingen zijn tot en met woensdag op school. 
 

- De geplande toetsweek 2, een week na de kerstvakantie, zal gewoon doorgang 
vinden. Mocht de school op 10 januari niet fysiek open kunnen dan zal de toetsweek 
alleen voor de bovenbouw doorgaan. 
 

- Ook de start van het Centraal Praktijk Examen voor het vak tekenen zal op 10 januari 
doorgang vinden. 
 

- Op 3 januari zal er opnieuw een persconferentie volgen waarin duidelijk wordt of we 
op 10 januari fysiek open kunnen voor alle leerlingen. 
 

- Mocht dit niet het geval zijn dan zullen in ieder geval de examenleerlingen wel fysiek 
op school verwacht worden en zullen de andere jaarlagen online les krijgen.  
Wij zullen u hierover na 3 januari informeren. 
 

- Mochten we op 10 januari fysiek niet open kunnen dan dienen leerlingen te 
beschikken over een device.  
Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan verzoek ik u dit z.s.m. bij de 
mentor van uw kind aan te geven. 
 



 
 

Wij wensen u en uw gezin een fijne kerstvakantie en een gezond 2022 en hopen al 
onze leerlingen op 10 januari weer te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Schoolleiding Da Vinci College 

 


