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Almere, 17 december 2020 
 
 
 
 
Geachte ouders/ verzorgers,  
 
Na de vakantie is de school niet dicht, maar werken we ‘hybride’. Iedere klas volgt online zijn 
lessen en daarnaast geven we praktijkles op school. Dit is wel in een andere vorm en niet 
met hele klassen. De klassen worden verdeeld in 2 groepen en gaan op deze manier 
deelnemen aan de praktijklessen. We gaan daarbij (deels) terug naar de situatie als voor de 
zomer, alleen met nog minder collega’s en leerlingen in het gebouw.  
 
Gelukkig is er in de afgelopen periode hard gewerkt om het onderwijs op afstand goed te 
laten lopen. Gisteren en vandaag zien wij dat de online lessen bij de meeste leerlingen goed 
gaan, daar zijn we blij mee.  
Naast alle online lessen komen leerlingen per week gemiddeld 2 keer per week op school 
voor een praktijkles of certificaattrainingen. Er zijn geen overleggen en andere afspraken op 
school. De aan- en afwezigheid, ook van de online lessen, wordt net als anders 
geregistreerd.  
 
Maandag 4 januari starten alle leerlingen en collega’s met een online lesdag. Vanaf dinsdag 
5 januari zijn er weer praktijklessen op school.  
Het rooster van de lessen op school staat nog niet klaar in presentis. Wij streven er naar dit 
zo snel als mogelijk gereed te hebben. Tot die tijd krijgt u van de mentor van uw zoo/dochter 
informatie over welke lessen op school plaatsvinden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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