Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van de locaties BuitenBaan en Fedde Schurer
Heerenveen, 19 december 2021
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord. Vanaf morgen, maandag 20 december, sluiten wij de deuren.
De scholensluiting overvalt ons en we vinden het heel jammer dat we het kalenderjaar zo moeten
afsluiten. Maar het is even niet anders. Hieronder staat puntsgewijs de informatie die nu belangrijk
is.
We hebben besloten om alle lessen en vrijwel alle activiteiten die voor de komende week op de
planning stonden te laten vervallen, met een paar uitzonderingen, zie hieronder. Wanneer er deze
week opdrachten moeten worden ingeleverd, dan kan dat volgens planning digitaal. Alle
schoolexamens (pta’s) gaan door. Alle toetsen (pto’s) worden verplaatst. Hierover ontvang je
aanvullende informatie van je docent.
Spullen ophalen (alle leerlingen)
Het schoolgebouw is morgen gewoon open. Indien er nog spullen op school liggen (in het kluisje) dan
kun je deze morgen ophalen. We vragen je met klem om je te beperken tot het ophalen van de
spullen en niet op school te blijven rondhangen.
Schoolexamens ((voor)examenleerlingen)
Er staan nog (inhaal-)schoolexamens/pta’s gepland. Die gaan gewoon door. Je moet hiervoor naar
school komen (en je houdt je daarbij aan de geldende coronaregels).
Mavo 4
Voor onze mavo 4 afdeling staat er maandagochtend 20 december het eerste uur een pta Engels
gepland. Zoals hierboven weergegeven gaat dit pta door. Daarnaast zullen maandag en dinsdag in
het teken staan van het profielwerkstuk. De school is deze twee dagen open maar leerlingen kunnen
er ook voor kiezen om hier thuis aan te werken. Het inlevermoment voor het profielwerkstuk blijft
staan op woensdag 23 december om 12:30 uur. Dit inlevermoment is digitaal, de school is vanaf deze
dag gesloten. Bovenstaande zullen we morgen, na afname van het pta, met de leerlingen
bespreken.
Opvang op school (kinderen van ouders in vitale beroepen)
Voor kinderen van ouders in vitale beroepen zijn wij open van maandag tot en met donderdag 23
december (vrijdag was al een vrije dag) tussen 09.30 en 14.00 uur. Graag willen wij weten voor
hoeveel leerlingen wij op school een opvangprogramma (geen lessen!) moeten inrichten. Daarom
verzoeken wij ouders en verzorgers voor wie dit geldt om vóór 12.00 uur op maandag 20
december een e-mail te sturen naar de teamleider waar uw kind onder valt met daarin de:
- naam/namen van de leerling(en) voor wie wij opvang moeten inrichten;
- de klas(sen) en locatie(s);
- op welke dagen de opvang nodig is;
- wat de reden is voor de opvang.

Jaarafsluiting (alle leerlingen)
We vinden het belangrijk om toch samen dit kalenderjaar af te sluiten en online elkaar nog even te
ontmoeten. Dat doen we dinsdag om 11.00 uur. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via Teams van
je mentor.
Na de kerstvakantie
Op maandag 3 januari bekijkt de overheid opnieuw of de scholen weer open kunnen en zo ja op
welke wijze. We zullen jullie daarna zo snel mogelijk informeren over hoe de eerste schoolweek (of
weken) van het nieuwe jaar eruit gaat zien. Wij zullen ons in ieder geval ook voorbereiden op een
situatie waarin alleen online onderwijs wordt gegeven én op een situatie waarin we werken met een
mix van online en fysieke lessen (hybride onderwijs).
Ten slotte
We hadden ons de laatste week van dit kalenderjaar zo anders voorgesteld. Het loopt helaas anders.
We beseffen dat we opnieuw een beroep doen op iedereen om zich aan te passen en zich in te
stellen op de nieuwe situatie. Een situatie die wellicht na de kerstvakantie weer anders kan zijn. We
hopen dat ondanks alles iedereen van de kerstperiode kan genieten, en vooral in goede gezondheid.
Met vriendelijke groeten,
Moniek Bergsma, directeur locatie Buitenbaan
Bert Oosting, directeur locatie Fedde Schurer

