
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Houtens klas 1, 2, 3 en 4  

 

Houten, 14 december 2020 

 

Betreft: schoolsluiting coronavirus 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 
De overheid heeft besloten dat middelbare scholen moeten sluiten, dit gaat woensdag 16 december 
2020 in en loopt tot en met in elk geval zondag 17 januari 2021. We willen leerlingen ook wanneer de 
school gesloten is zo goed mogelijk onderwijs bieden. Daarom hebben we besloten om docenten 
aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag vrij te stellen van lessen, zodat zij de online lessen van 4 
januari tot en met 17 januari goed voor kunnen bereiden. Dit betekent dat de kerstvakantie voor 
leerlingen aanstaande woensdag begint.  
 
Vanaf maandag 4 januari verzorgen we alle lessen online. In de persconferentie werd gesproken over 
een mogelijke uitzondering voor leerlingen in het examenjaar. Hierover is op dit moment nog niet 
meer bekend, nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is. In deze brief leggen we uit wat dit 
betekent. Lees de brief zorgvuldig door, eventuele vragen kun je vervolgens het beste stellen aan je 
eigen mentor. Om op de hoogte te blijven van schoolzaken, is het belangrijk dat je dagelijks meerdere 
keren je mailbox en Magister opent.  
  
Wat wordt er van mij verwacht als de school gesloten is?   
We gaan vanaf maandag 4 januari alle lessen online verzorgen via Microsoft Teams, zoals we dat ook 
hebben gedaan in de ontwikkelweek en vorige week maandag. We verwachten van je dat je volgens 
je rooster aanwezig bent in elke les. De lessen worden gegeven volgens het gewone lesrooster van 70 
minuten.  
  
Waar en wanneer kan ik mijn spullen ophalen als de school sluit?  
Dinsdag 15 december is de school nog open. Neem alle spullen die je de komende weken thuis nodig 
hebt mee naar huis. Zorg ervoor dat je kluisje leeg is, na dinsdag kun je geen spullen meer komen 
halen. 

 
Wat gebeurt er met toetsen en andere activiteiten?  
Toetsen zullen waar mogelijk formatief plaatsvinden. Toetsen voor een cijfer vinden alleen plaats als 
de school weer geopend is. Met deze maatregelen gaan we er voorlopig vanuit niet te hoeven afwijken 
van het PTA in de bovenbouw en het toetsprogramma in de onderbouw. Activiteiten buiten het 
lesprogramma om zullen op dit moment niet door gaan. Dit betekent dat de activiteiten worden verzet 
naar een later moment of mogelijk geannuleerd worden. Op een later moment zullen we je informeren 
over deze activiteiten.  

 
Wat als ik thuis geen mogelijkheden heb om op de bovenstaande manier te werken?  
Als je thuis geen mogelijkheid hebt om op bovenstaande manier te werken, dan neem je contact op 
met je leerlingcoördinator, zie contactgegevens onderaan deze brief. Samen zullen we naar een 



oplossing zoeken. Voor digitale ondersteuning kun je contact opnemen met de ICT-afdeling 
(ict@mijnhoutens.nl).  
 
 
Wij hopen jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.  

  
Met vriendelijke groet,   

 
De schoolleiding 

 

 

Contactgegevens leerlingcoördinatoren 

BK onderbouw: Bart Laureij – bartlaureij@mijnhoutens.nl  

TL onderbouw: Jeroen Hoogendoorn – jeroenhoogendoorn@mijnhoutens.nl  

BK bovenbouw: Nico Krever – nicokrever@mijnhoutens.nl 

TL bovenbouw: Rick Folsche – rickfolsche@mijnhoutens.nl  
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