
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Sint-Janscollege 

 

 

Hoensbroek, 12 januari 2021 

 

 

Betreft: aanscherping maatregelen 

 

 

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

 

Graag willen we u informeren over de gevolgen van de aanscherping van de 

coronamaatregelen die vanavond tijdens de persconferentie door minister-president 

Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn aangekondigd. 

  

Anderhalve meter afstand 

Met onmiddellijke ingang dienen leerlingen in het voortgezet onderwijs niet alleen 

anderhalve meter afstand te bewaren ten opzichte van personeelsleden van school, 

maar ook ten opzichte van elkaar. Deze aanscherping heeft voor alle niet-

examenleerlingen geen direct effect, aangezien we in deze jaarlagen momenteel 

geen fysiek onderwijs aanbieden. 

 

Voor onze examenleerlingen heeft deze aanscherping wel gevolgen, aangezien zij – 

tot  vandaag – gewoon binnen de anderhalve meter van elkaar mochten verblijven. 

Door deze aanscherping is het niet langer mogelijk om fysiek onderwijs aan te bieden 

aan volledige groepen in een klaslokaal. Aangezien wij niet op voorhand op de 

hoogte waren van deze aanscherping, hebben we ons onderwijs en ons gebouw nog 

niet kunnen aanpassen aan deze nieuwe richtlijnen. Wij hopen zo snel mogelijk 

weer, in aangepaste vorm, fysiek onderwijs op school aan te kunnen bieden aan 

onze examenleerlingen. Over de wijze waarop informeren we u zo spoedig mogelijk. 

 

Tot dat moment zullen examenleerlingen dus, net als alle overige leerlingen, online 

en vanuit thuis les volgen. Alle lessen worden aangeboden via Teams. Het 

schoolgebouw is, tot het moment waarop we fysieke lessen hervatten, niet geopend 

voor examenleerlingen.  

 

Inhaalschoolexamens 

Voor een aantal examenleerlingen staan morgen, woensdag 13 januari, 

inhaalschoolexamens gepland uit periode 2. Deze inhaalschoolexamens zullen 

morgen wel gewoon doorgang vinden op school. Leerlingen worden voor deze 

inhaalwerken gewoon, volgens rooster, op school verwacht.  

 

Werkwijze onderwijs op afstand 

Graag willen we alle ouders en (examen)leerlingen verwijzen naar de afspraken die 

we hebben gemaakt omtrent onze werkwijze ‘onderwijs op afstand’. Deze vindt u 

terug op de website van school via: https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/werkwijze-

onderwijs-op-afstand/ 

https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/werkwijze-onderwijs-op-afstand/
https://www.sintjan-lvo.nl/covid19/werkwijze-onderwijs-op-afstand/


 

Contact 

Mocht u naar aanleiding van deze brief verdere vragen of opmerkingen hebben, dan 

kunt u contact opnemen met de heer Y. Heynen. Dit kan telefonisch op 045-5218666 

of per mail via y.heynen@stichtinglvo.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. F.K.J.T. Erfkemper 

Rector Sint-Janscollege 

mailto:y.heynen@stichtinglvo.nl

