
 

 

 

 

 

Heerlen, 4 februari 2021 

 

Aan: de leerlingen en ouders van het Bernardinuscollege 

 

Betreft: praktische informatie als gevolg van de lockdown  

               tot en met 1 maart 2021 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

In de persconferentie van dinsdag 2 februari, door demissionair minister president Rutte en 

minister De Jonge, zijn actuele maatregelen en beperkingen besproken als gevolg van de 

Coronapandemie. De lockdown voor het voortgezet onderwijs blijft gehandhaafd tot 1  maart 

2021. De situatie laat het niet toe om onze school eerder te openen.  

In deze brief informeren wij je over concrete zaken:  

- De lessen van de examenleerlingen gaan door volgens de huidige lesroosters en op 

basis van de veiligheidsmaatregelen waarbij de 1 ½ meter ruimte leidend is. 

- De schoolexamens in periode SE 3 voor de examenleerlingen gaan door, zoals 

oorspronkelijk gepland. 

- De centrale examens gaan op basis van actuele informatie bij ons bekend gewoon door 

voor alle vakken. Er zijn drie tijdvakken (normaliter 2) en de leerling kan een keuze 

maken of hij/zij in tijdvak 1 of 2 zijn centrale examens doet. Een bovenschoolse 

werkgroep werkt momenteel de organisatie uit van de inschrijving voor de centrale 

examens. Na de carnavalsvakantie informeren wij je hierover. 

- De schoolexamentoetsen voor de klassen atheneum-gymnasium 4, 5 en havo 4 op 

basis van het PTA gaan door in periode SE 3. 

- Vóór de carnavalsvakantie informeren wij je over toetsweek 2 (26 februari tot en met 

5 maart). Toetweek 2 valt grotendeels in de Lockdown en kan niet geheel  in de fysieke 

vorm doorgaan zoals deze nu gepland staat. Op dit moment worden scenario’s 

gemaakt door groepen medewerkers waarbij de ontwikkelingsgerichte oplossingen 

bedacht worden in het belang van de leerling (een combinatie van de cognitieve 

ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling, de studiehouding, formatieve en 

summatieve metingen). Samen met de partners (leerlingen, ouders en medewerkers) 

bespreken wij op korte termijn de mogelijkheden om samen tot oplossingen te komen 

die passen bij de maatregelen als gevolg van de Coronapandemie. 

- Lestijden in de week van 8-12 februari 2021 zijn 60 minuten 

Hoewel we jullie hierover al eerder informeerden, voor de helderheid nogmaals: 

Omdat de leerlingenbesprekingen in fysieke vorm niet doorgaan, zullen de online 

lessen ook normale lestijden aanhouden.  Dus volgende week hebben we online lessen 



 

 

van 60 minuten, waarbij de laatste 10 minuten gebruikt worden als overgang naar de 

volgende les. Dat geeft je de gelegenheid om even te pauzeren, iets te drinken, een 

sanitaire stop te maken en je alvast voor te bereiden op de volgende les.  

De examenleerlingen hebben natuurlijk wel hun lessen op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

G. de Munck 

rector 

 


