
 

        

       Hengelo, 19 december 2021 

 

 

Aan: de ouders/verzorgers de leerlingen van ‘t Genseler 

 

Betreft: Nieuwe lockdown 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Zoals waarschijnlijk bekend is, zijn de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf morgen gesloten 

vanwege de lockdown. Dit is in de persconferentie van gisteren bekend gemaakt.  

Pemier Rutte gaf aan dat er een uitzondering is voor het praktijkonderwijs. Wat hij bedoelde is dat er 

een uitzondering is voor praktijklessen! Dat betekent dat wij op school geen theorielessen mogen 

geven maar wel praktijklessen. Daar zijn we als school erg blij mee maar is veel geregel! Dat lukt 

roostertechnisch niet meer voor de kerstvakantie. 

Wat gaan we doen: 

• De leerlingen starten morgenvroeg gewoon volgens rooster.  

• Ze hebben tot 10.05 uur les waarna iedereen vrij is. 

• Zo kunnen we het jaar afsluiten en kunnen we ervoor zorgen dat er duidelijkheid komt voor 

na de vakantie. 

• Examens die gepland zijn (heftruck en Start Werk en Blijf Veilig) gaan door volgens planning. 

• Deze week gaan we ons voorbereiden op onderwijs zoals dat na de vakantie waarschijnlijk 

gegeven gaat worden. Dat betekent een heel nieuw rooster en online programma voor de 

theorie. Dat wordt pas duidelijk op 3 januari.  

• Stages gaan gewoon door als het bedrijf of de instelling open is en hiermee akkoord gaat. Als 

de stages niet doorgaan, is de leerling vrij. De leerlingen van de bovenbouw kunnen dit zelf 

navragen bij de stageplek. Mocht er twijfel zijn, overleg even met de stagedocent. 

• Het is belangrijk dat u in de laatste week van de vakantie de mail in de gaten houdt. Wij 

zullen u op tijd laten weten wat we gaan doen. 

Noodopvang: 

Wij zijn als school verplicht om te zorgen voor noodopvang. Dit geldt voor gezinnen waarin minimaal 

1 ouder een cruciaal beroep heeft en er geen opvang thuis mogelijk is.  

Daarnaast verzorgen wij noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie. De beoordeling 

hiervan ligt bij het zorgteam. Zij zullen met de ouders van de leerlingen waarvan zij vinden dat zij 

voor deze noodopvang in aanmerking komen contact opnemen. Bent u van mening dat uw zoon of 

dochter ook voor deze noodopvang in aanmerking komt kunt u contact opnemen met de mentor. 



Het is belangrijk te beseffen dat we hier kritisch in moeten zijn. Het is de bedoeling van de lockdown 

om het aantal contacten met andere mensen zo minimaal mogelijk te houden. Alleen als het echt 

nodig is kan op deze noodopvang een beroep gedaan worden! 

Het mag ook duidelijk zijn dat noodopvang geen les is. We vangen de leerlingen op. De opvang is tot 

12.00 uur.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen met de mentor(en) of met de 

school. 

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler.  


