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Gisteren is bekend geworden dat de scholen in Nederland van woensdag 16 december 2020 tot en 
met zondag 17 januari 2021 in lockdown gaan. De minister heeft echter aangegeven dat de lessen 
aan de examenklassen door dienen te gaan. Uw kind wordt dus op school verwacht conform de 
roosters in Magister.  
 
Bij deze brief zit een 2e brief van de VOvA directie waarin zij aangeven hoe de 9 VOvA scholen het 
onderwijs gaan aanpakken. In deze brief geven we aan hoe wij als Cburg College dit vormgeven.  
 
 
Woensdag 16-12 en donderdag 17-12: 
De leerlingen hebben normaal gesproken op woensdag hun stagedag. Vanwege de lockdown zijn 
de meeste bedrijven gesloten. We hebben daarom besloten om deze stagedag te laten vervallen. 
De leerlingen kunnen thuis werken aan hun stageverslag 
 
Donderdag hebben de leerlingen in de ochtend les volgens rooster op school, waarna de 
kerstvakantie begint. 
 
 
Vrijdag 18-12-2020 en maandag 4-1-2021: 
Deze dagen is er geen les. In de jaarkalender zijn deze gereserveerd voor studiedagen voor het 
personeel. 
 
 
Vanaf dinsdag 5-1-2021: 
De leerlingen hebben les op school volgens het rooster dat in Magister staat. Alleen de lessen 
lichamelijke opvoeding kunnen niet fysiek plaatsvinden. Hiervoor in de plaats moeten de leerlingen 
een schriftelijke opdracht maken. Deze ontvangen ze via de LO docent op school na de vakantie. 
 
Indien u vragen heeft, verzoek ik u contact op te nemen met de mentor van uw kind. 
 
We vetrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

R. Volder, A. Liefhebber en M. van Tiggele  
Schoolleiding Cburg College 


