
 

Harderwijk 20 december 2021 

 

Beste opvoeder(s), 

Vandaag zijn we met het team bij elkaar gekomen om alles zo goed mogelijk te regelen voor deze week en de 
week na de kerstvakantie. Alleen de meest belangrijke praktijklessen gaan door deze week. Dit zijn de lessen 
van de leerlingen die een vooropleiding en een opleiding volgen. Zo voorkomen we veelvuldig contact in de 
school. We vragen hiervoor uw begrip.  

Voor de komende weken staan hieronder de bijzonderheden. 

Deze week (21-12 t/m 24-12) 

• Dinsdag, woensdag en donderdag gaan de volgende lessen door: 
o De vooropleidingen van de klassen 3 en de opleidingen van de S-klassen;  
o De ROC-lessen;  
o Stage (bij bedrijven die open blijven). 

• Alle lessen van de klassen 1 en 2, vallen deze week uit; 
• De school is op vrijdag dicht, stages bij bedrijven die open blijven gaan door. 
• In Presentis kan elke leerling inloggen om haar/zijn eigen rooster te bekijken; 
• Uw kind krijgt deze week een persoonlijke uitnodiging van de mentor om boeken op te komen halen en 

uitleg te krijgen over de komende periode. Er staat dan voor uw kind en u een kerstpresentje klaar namens 
de school, dat uw kind mee mag nemen; 

• Er is van dinsdag t/m donderdag van 8.30-12.00 uur noodopvang voor leerlingen met één of twee ouders 
met een cruciaal beroep. Heeft u noodopvang nodig voor uw kind, bel gerust om dit te overleggen. 

Week na de vakantie (10-1 t/m 14-1), indien de lockdown wordt verlengd. 

• Het rooster van de leerlingen voor deze week komt in Presentis te staan. 
• Maandag 10-1 en dinsdag 11-1 is de school dicht i.v.m. de leerlingbesprekingen, er zijn dan geen lessen en 

er is geen noodopvang (stages gaan die dagen wel door als het bedrijf open is); 
• Woensdag 12-1 t/m vrijdag 14-1 gaan de volgende lessen door op school: 

o Vooropleidingen klassen 3 en opleidingen S-klassen 
o Sectororiëntatie klassen 1 en 2 
o ROC-lessen  
o Stage (bij bedrijven die open blijven) 
o Arbeidstraining MijnBedrijf 

• De theorielessen worden online gegeven; 
• Er is maandag t/m vrijdag van 8.25-12.25 uur noodopvang voor leerlingen met één of twee ouders met een 

cruciaal beroep en voor leerlingen die vanwege persoonlijke omstandigheden niet thuis kunnen zijn. 

 
Op 3 januari 2022 is er een nieuwe persconferentie, daarna krijgt u opnieuw per mail bericht over hoe we na 
vrijdag 14-1 verder gaan (dit bericht komt ook op de website). 

 

Vriendelijke groet namens het team van Mijnschool, 

Evert van der Meer & Rianne Bosch 


