Geldrop, 15 december 2020

Betreft: sluiting school vanaf woensdag 16 december

Geachte ouders, verzorgers,
Zoals u al heeft vernomen, gaan de scholen vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari
2021 zoveel mogelijk online onderwijs verzorgen in verband met de Coronapandemie. Op 12 januari zal er
een moment zijn waarop de maatregelen van het kabinet vanaf 18 januari worden medegedeeld. Premier
Rutte heeft dit tijdens zijn toespraak op televisie op 14 december bekendgemaakt.
Het kabinet heeft laten weten dat uitzonderingen worden gemaakt voor eindexamenkandidaten,
vooreindexamenkandidaten in verband met toetsen en voor onderwijs met de beroepsgerichte
praktijkvakken op het vmbo. De scholen blijven ook open voor kwetsbare leerlingen.
Dit betekent dat bij het Stedelijk College (locaties Henegouwenlaan en Oude Bossche Baan), Strabrecht
College en de International School Eindhoven het onderwijs anders ingericht gaat worden vanaf woensdag
16 december. Dit kan per locatie verschillend zijn.
Concrete informatie over de invulling van het (online-)onderwijs van de locatie waarop uw kind zit, kunt u
verderop in deze brief lezen. Aanvullende informatie zult u later nog ontvangen.
Net als u, zijn wij overvallen door deze maatregelen. Wij vinden het jammer dat we zo net voor de
kerstvakantie abrupt het kalenderjaar op school moeten afsluiten. Tegelijkertijd begrijpen wij dat de
toename van het aantal besmettingen ons noodzaken deze maatregelen te nemen.
Wij wensen u veel sterkte en daarnaast natuurlijk ook wat ontspanning in de kerstvakantie. Graag maken
wij van deze gelegenheid nog gebruik om u prettige feestdagen te wensen en een gezond, gelukkig 2021.
Bestuur Stichting International en Lokaal Funderend Onderwijs

Geachte ouders/verzorgers,
Hieronder sommen we op hoe we, binnen de gegeven kaders, invulling aan het onderwijs willen geven op
het Strabrecht College. Het examenprogramma heeft hierbij prioriteit. Met ingang van morgen, woensdag
16 december, zijn de deuren van de school gesloten.
Concreet betekent dit het volgende:
- Woensdag 16 december zijn er geen lessen. Deze dag wordt gebruikt om ons voor te bereiden op
de periode tot 18 januari.
- De herkansingen op woensdag 16 december gaan wel door volgens eerder verstrekt rooster.
Vrijdag 18 december is een vrije dag omdat alle kerstactiviteiten komen te vervallen.

Vanaf donderdag 17 december geldt het volgende:
- Examenkandidaten volgen hun lessen volgens rooster fysiek op school.
- Alle overige klassen volgen online hun lessen.
- De examentrainingen van Lyceo gaan gewoon door.
- Het studievaardighedenprogramma wordt met twee weken opgeschort.
- Kwetsbare leerlingen blijven welkom op school, dit wordt gecoördineerd door onze
ondersteuningscoördinator.
- KWT-vaklessen: docenten zijn beschikbaar en leerlingen kunnen via MS teams (chat) contact met de
vakdocent opnemen.
- De optie KWT-plein komt te vervallen.
- Lessen LO komen te vervallen, m.u.v. LO2 en BSM voor de examenklassen.
- Voor de overige praktijkvakken geldt dat de vakdocent laat weten hoe daar invulling aan gegeven
wordt.
- PTA-toetsen gaan gewoon door en worden fysiek op school afgenomen. Alleen voor deze toetsen
komen voorexamenklassen dus naar school. Deze toetsen worden op maandag, dinsdag en
donderdag (de reguliere inhaalmomenten) afgenomen.
- We gaan er van uit dat de school maandag 18 januari weer open mag.
- SE2 start maandag 18 januari 2021 en gaat gewoon door volgens rooster.
- De testweek voor V4, V5 en H4 wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Informatie volgt
nog.
- De procedure voor absentiemelding blijft ongewijzigd, in het geval een leerling de (online)les niet
kan volgen.
Wellicht ten overvloede: op het Strabrecht College blijven we de richtlijnen van het RIVM en de GGD
volgen:
• Het dragen van een mondkapje is verplicht;
• Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt en laat je testen;
• Blijf thuis als je een huisgenoot hebt die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus;
• Houd 1,5 meter afstand;
• Schud geen handen;
• Was je handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Volg de aangegeven looproutes;
• Kom indien mogelijk met de fiets;
• Vermijd drukte.
Onze leerlingen ontvangen separaat van dit schrijven een toelichting met specifieke informatie over de gang
van zaken tot aan maandag 18 januari.
We houden u uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de school. De
medezeggenschapsraad is van deze communicatie op de hoogte.
Voor nu wensen we u en uw kinderen, ondanks deze bizarre tijden, fijne feestdagen en een goed, gelukkig
en bovenal gezond 2021!
Met vriendelijke groet,
Hans Abels
wnd directeur

