Retouradres: Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van
de scholen van scholengroep VOvA
Datum

15-12-2020

Betreft

Update coronamaatregelen t.a.v. onderwijs

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Gisteravond, maandag 14 december, heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd. De
meeste maatregelen gelden vanaf vandaag. De maatregelen hebben ook betrekking op het onderwijs.
De schoolgebouwen van het VOvA gaan vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari
2021 voor bijna alle leerlingen dicht.
Wat betekent dit?
ONLINE ONDERWIJS
Vanaf woensdag 16 december 2020 zijn de scholen, met een aantal uitzonderingen, dicht voor fysieke
lessen. We gaan weer online lesgeven. Je hoort van je eigen school hoe de komende drie dagen tot aan
de kerstvakantie ingevuld gaan worden. Mogelijk zijn er rond de kerstvakantie nog studiedagen of
beleidsdagen die worden ingezet. Na de kerstvakantie worden er ook online lessen gegeven.
Dat doen we in ieder geval tot maandag 18 januari 2021.
PRAKTIJKONDERWIJS EN PRAKTIJKLESSEN
Het praktijkonderwijs op onze LUCA Praktijkschool en de praktijklessen op onze vmbo-scholen mogen
gegeven worden. Je hoort via jouw school hoe de praktijklessen worden ingeroosterd en wanneer je voor
deze lessen op school verwacht wordt.
EXAMENLEERLINGEN
Examenleerlingen mogen voor lessen en toetsen naar school. De voor-examenleerlingen mogen alleen
voor schoolexamens naar school en op onze vmbo-scholen dus ook voor de praktijklessen. Ben je
eindexamenleerling of voor-examenleerling, dan informeert jouw school je over de lessen, toetsen en
examens die op school plaatsvinden. Extra informatie over de centrale examens volgt zodra daarover
meer bekend is.
SCHOOLGEBOUWEN BEPERKT OPEN
De schoolgebouwen van het VOvA zijn beperkt open: alleen voor praktijklessen, lessen aan
examenleerlingen, schoolexamens en voor activiteiten van medewerkers die niet thuis, maar in de
schoolgebouwen moeten plaatsvinden. Op school gelden nog altijd de coronamaatregelen zoals het
houden van 1,5 meter afstand tot de docenten en het dragen van een mondkapje buiten de les.
Het VOvA zorgt tevens voor opvang van leerlingen waarvan beide ouders/verzorgers in vitale beroepen
werken en van leerlingen die zorgbehoevend zijn. Neem contact op met jouw school, als je om deze
redenen opvang nodig hebt. Ook voor andere vragen kun je natuurlijk bij school terecht. Tijdens
schooltijden zijn onze scholen telefonisch bereikbaar, daarbuiten via een noodnummer dat je op onze
websites vindt.
LET OP: Vanwege de kerstvakantie zijn de scholen gesloten van zaterdag 19 december 2020 tot en met
zondag 3 januari 2021.
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LAPTOP
Om de online lessen te kunnen volgen heb je een laptop nodig. Mocht je geen laptop hebben waarop je
kunt werken, neem dan contact op met jouw school. Dan wordt er een oplossing gezocht.
STAGES
Of een stage door kan gaan of niet is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector of branche waar
de stage wordt gelopen. Als die activiteiten doorgaan, kan de stage ook doorgaan.
GEZONDHEID
Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM (koorts, hoesten, verkoudheid of keelpijn),
meld je je ziek bij school. Dit geldt ook als je door ziekte de online lessen niet kunt volgen. Het is
belangrijk dat je je houdt aan de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Lees die goed en houd je daar
aan. Kijk regelmatig naar updates op de site van het RIVM.
HOE VERDER?
We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en de RIVM. We proberen zo goed
mogelijk de informatie op onze website, www.vova.nl, en in Magister actueel te houden.
Vanuit de scholen zelf wordt iedereen verder geïnformeerd over de online lessen en activiteiten die op
school plaatsvinden.
VRAGEN?
Voor vragen kan je terecht bij je schooldirecteur of je kunt een mail sturen naar: corona@vova.nl.
Voor algemene vragen over het coronavirus: zie de websites www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.
We houden er rekening mee dat de impact van corona nog langer aanhoudt, maar we hopen natuurlijk
dat de situatie snel verbetert en wij je vanaf 18 januari 2021 weer op school mogen verwelkomen. We
houden je op de hoogte.
We wensen je ondanks alles een gezellige kerstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Lotte Neuhaus en Reinier van de Wal
Directie VOvA
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