
 

Harderwijk, 19 december 2021 
 
Beste opvoeder(s), 
 
Wat een tegenvaller! Nederland weer in lockdown. In deze brief de stand van zaken en de plannen voor de 
komende tijd op Mijnschool: 
 
Bijzonderheden 20-24 december 
Door de maatregelen zijn er de volgende aanpassingen voor de komende week:  

• Maandag zijn er geen lessen. 
• Vanaf dinsdag gaan de volgende lessen door: 

o Vooropleiding en de opleiding (met 1,5 meter afstand, mondkapjes in de gangen, handen 
regelmatig wassen en schoonmaken van materialen na gebruik); 

o ROC-lessen 
o Stages (bij bedrijven die open blijven) 
o Arbeidstraining Mijnbedrijf 

• De rest van de lessen komt te vervallen, zodat de mentoren alles goed kunnen voorbereiden, mocht 
de lockdown verlengd worden na de kerstvakantie.  

• Er is noodopvang; dit is bedoeld voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare 
leerlingen die door omstandigheden niet goed thuis kunnen zijn. 

• Met uw kind wordt een afspraak gemaakt om op school een lespakket op te halen. De mentor legt dan 
uit hoe we na de vakantie les gaan geven, mocht de lockdown verlengd worden. 
 

   
Bijzonderheden na de kerstvakantie (10 t/m 14 januari 2022), mocht de lockdown verlengd worden: 
• Op 10 en 11 januari zijn de leerlingbesprekingen. Dit zijn voor het team belangrijke vergaderingen, waarin 

de ontwikkeling van de leerlingen uitgebreid wordt besproken. Dat betekent dat de leerlingen 10 en 11 
januari  geen lessen volgen (zoals al gepland was), met uitzondering van de stages (bij bedrijven die open 
blijven). 

 
Vanaf woensdag 12 januari: 
• De volgende lessen gaan door: 

o Vooropleiding en de opleiding (met 1,5 meter afstand, mondkapjes in de gangen, handen 
regelmatig wassen en schoonmaken van materialen na gebruik); 

o ROC-lessen 
o Arbeidstraining Mijnbedrijf 
o Stage 

• Theorielessen worden online gegeven 
• Er is noodopvang  
 
We kunnen ons voorstellen dat u nog de nodige vragen hebt. Heeft u na maandagmiddag vragen die niet 
kunnen wachten, neem dan contact op met de mentor. Ook kunt u naar de administratie bellen (0341-417419). 
 
Vriendelijke groet namens het team van MijnSchool, 
 
Evert van der Meer en Rianne Bosch 


