
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers  
 
 
 
 
Groningen, 19 december 2021 
 
 
 
Onderwerp:  Coronavirus (COVID-19): alle VSO scholen RENN4 
Kenmerk:  YB-JJ/2021-545 
 
  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Gisteren tijdens de persconferentie is meegedeeld dat alle scholen volgende week moeten sluiten. In 
deze brief delen we wat dit voor u en ons betekent. 
 
Wat betekent dit voor RENN4? 
Het besluit dat scholen hun deuren moeten sluiten komt te laat voor scholen om op zo’n korte termijn 
afstandsonderwijs te organiseren. Er is de afgelopen tijd al enorm veel van het onderwijs gevraagd met 
steeds wisselende maatregelen. Om die reden gaan wij niet over tot het geven van (afstands)onderwijs 
in de week van 20 december.  
 
Aangezien het besluit zo laat is genomen, wordt aanstaande maandag, 20 december, gebruikt als een 
inregeldag. Leerlingen hebben maandag de mogelijkheid om nog op school te komen, om mogelijke 
afspraken te maken, schoolspullen op te halen en er kan aandacht zijn voor het welbevinden in deze 
situatie. Vanaf dinsdag 21 december tot en met 7 januari zijn de leerlingen vrij. Omdat er een kans 
bestaat dat de scholen ook na de kerstvakantie niet opengaan wordt volgende week gebruikt om 
(onderwijs) voor te bereiden voor na de kerstvakantie. 
 
Er is vanaf dinsdag 21 december tot en met 23 december wel de mogelijkheid tot maatwerk en 
noodopvang (zie de informatie hieronder). Zoals we u in de vorige brief hebben laten weten, is die 
mogelijkheid er niet op vrijdag 24 december, omdat dan alle scholen gesloten zijn. 
 
Uitzonderingen: examentrajecten en praktijkvakken 
Net als tijdens de vorige lockdown is het voor bepaalde groepen leerlingen, zoals leerlingen die in 
examentrajecten zitten of voor bepaalde praktijkvakken, in overleg met de mentor, leerkracht en 
ouder(s) mogelijk wel onderwijs op school te volgen. De school neemt contact met u op als hiervan 
sprake is. 
 

  



 

 

Noodopvang van leerlingen 
Er is een dringend beroep gedaan om kinderen zoveel mogelijk thuis te houden en in de eigen 
gezinssituatie (thuis) te houden. Alléén voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale 
beroepen en voor leerlingen in een complexe situatie geldt een uitzondering. Deze leerlingen kunnen 
vanaf 21 tot en met 23 december 2021 naar school voor begeleiding vanuit school (eventueel in 
samenspraak met zorgpartners). Wel vragen we van u om uiterlijk maandag aanstaande 12.00 uur 
contact op te nemen met de school van uw kind(eren). Het kan ook zijn dat de school zelf contact met u 
opneemt. Als uw kind(eren) gebruikt maakt (maken) van de noodopvang dient u zelf contact op te 
nemen met de taxivervoerder waarmee uw kind(eren) naar school gaat (gaan). 
 
Tot slot 
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan delen we deze zo spoedig mogelijk met u, via de website 
en per brief.  
 
Voor u en ons betekent dit weer een aanpassing die - zacht uitgedrukt - vervelend is. Hopelijk kunt u 
ondanks alles genieten van de kerstvakantie.  
 
Eventuele vragen kunt u stellen aan de school van uw kind(eren). 
 
Met vriendelijke groet,  

  
Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker 
College van Bestuur RENN4 

 


