Middelburg, 4 januari 2022
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Allereerst wensen we u namens alle medewerkers van CSW Van de Perre het beste voor het nieuwe
jaar. We hopen dat u ondanks alle belemmeringen van dit moment geniet van de vakantie en een
goede start van het nieuwe jaar heeft gehad. Voor het voortgezet onderwijs is het jaar goed begonnen
door de beslissing van het kabinet dat alle leerlingen weer fysiek naar school mogen. Met dit schrijven
willen we u informeren over de schoolactiviteiten voor de komende weken.
Voor de vakantie hebben we op basis van de inzichten van dat moment een aantal besluiten genomen
voor het rooster van de eerste twee weken na de kerstvakantie. Deze besluiten zijn ook al verwerkt in
de roosters. Om de rust en duidelijkheid te bewaren blijven deze besluiten grotendeels staan. Het
juiste rooster voor de leerlingen staat in Untis. Hieronder de gemaakte afspraken.
Voor de eerste week geldt het volgende:
• Voor alle leerlingen starten de lessen maandag 10 januari om 10:20 uur. De kleine pauze
voor de bovenbouw vervalt op deze eerste dag.
• De lessen gym, muziek en techniek vervallen in de week van 10 januari. De theorie lessen
van BSM en LO2 gaan wel door.
• De STER-uren vervallen, behalve in M4.
• De bijlessen gaan ook gewoon door volgens het rooster.
• De lessen van de Talent Specials vervallen, behalve de lessen van
• Languages&Internationalization van klas 2 en 3 (Delf, Goethe en Cambridge)
• De verlengde lesdag gaat voor alle leerlingen gewoon door.
• We nemen geen toetsen af in de week van 10 tot 14 januari.
Voor de tweede week geldt het volgende:
• De p&t-week 2 gaat niet door. De projecten in de onderbouw worden vervangen door het
reguliere lesrooster. De informatie over profielkeuze in h3 en v3 gaat wel door.
• De SE-week voor examenleerlingen gaat door en voor de vwo 4 en havo 4 leerlingen gaat het
SE van maatschappijleer door.
• De overige SE’s in de voorexamenklassen gaan niet door. Deze leerlingen volgen dus les
volgens het rooster in Untis.
• Mogelijk kunnen er in de tweede week na de kerstvakantie, 17 tot 21 januari, wel enkele
toetsen doorgaan; dat besluit volgt zo snel mogelijk na de vakantie. We besluiten dan ook
wanneer de SE’s in de voorexamenklassen worden afgenomen. Hierover zullen we dan
opnieuw met u communiceren.
We wensen u nog een goede voortzetting van de vakantie en hopen alle leerlingen in goede
gezondheid aanstaande maandag te mogen verwelkomen.
Namens de schoolleiding,
Met vriendelijke groet,

Dhr. J. Bomert

