Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

15 december 2020
Produs/ag/secr
gedeeltelijke lockdown

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
in mijn brief van gisteren schreef ik dat de informatie van die dag onder voorbehoud is
gestuurd, in afwachting van de toespraak van minister-president Rutte op maandagavond.
Inmiddels hebben we de persconferentie kunnen horen. Minister-president Rutte heeft daar
toch iets anders gezegd dan wij gisteren verwacht hadden. Vertaald naar onze school:
-

Hij bevestigde dat theorie (dat zijn de AVO vakken zoals rekenen en taal) online
gegeven zullen worden.
Hij vertelde echter ook dat praktische vakken op school gegeven mogen worden.

Wat betekent dit nu voor uw kind?
Woensdag 16 december en donderdag 17 december
De praktijklessen en de opleidingen vervallen woensdag en donderdag.
Als uw kind boeken heeft meegekregen van de mentor gaan zij deze twee dagen thuis aan
het werk volgens de afspraak die zij hebben gemaakt. Als zij dit niet hebben meegekregen
dan neemt de mentor contact op met de leerlingen wat voor deze twee dagen de bedoeling
is.
In de periode van 4 januari tot 17 januari 2021
De theorielessen zullen online gegeven worden door de mentor.
De praktijklessen en het praktische gedeelte van de opleiding zullen op school gegeven
worden. De opleidingen die op locatie gegeven worden zullen zoveel mogelijk daar
doorgaan.
Na de vakantie zal er een nieuw rooster gelden. Deze wordt in de vakantie aan uw zoon of
dochter gemaild.
Stage
De ouders van leerlingen die stage lopen zijn of worden deze week door de
stagebegeleiders geïnformeerd.

Vakantie
De vakantie begint één dag eerder dan gepland. Vrijdag 18 december vervallen de
kerstactiviteiten en begint de vakantie. Ik wens u, ook in deze rare tijden, een heel fijne
vakantie toe!
Vragen
Heeft u vragen, laat het weten aan de mentor. Het kan zijn dat de mentor het antwoord niet
gelijk weet. De mentor zal uw vraag dan intern bespreken en komt er op een later moment bij
u op terug.

Hartelijke groet,

Anja Geritz
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam

