
 

 
 
 
 
 
 
Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van Produs 
 
 
 
Datum: 13 januari 2021 
Kenmerk: Produs/ag/secr 

Betreft: verlenging lockdown 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vlak voor de kerstvakantie heeft u een brief van mij ontvangen over de wijze waarop uw 
zoon/dochter onderwijs krijgt in de periode van de lockdown tot en met 17 januari. Gisteren 
hebben premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie gegeven over het vervolg. 
Daarin hebben zij verteld dat de maatregelen voor scholen verlengd worden tot en met 7 
februari.  
 
Nieuw 
Ook vertelden zij iets nieuws: van leerlingen die op school zijn, wordt verwacht dat zij 
anderhalve meter afstand houden tot elkaar. De 1,5 meter afstand geldt nu dus niet alleen 
tussen de leerlingen en de volwassenen, maar ook tussen de leerlingen onderling.  
 
Wat betekent de verlenging van de lockdown voor het onderwijs aan uw 
zoon/dochter? 
Van woensdag 13 januari tot en met vrijdag 15 januari 
Er verandert niets. Wel zal aan uw zoon/dochter gevraagd worden om afstand te houden tot 
zijn/haar medeleerlingen. De komende drie dagen gebruiken we om te bepalen hoe ons 
onderwijs er vanaf aanstaande maandag uit zal zien. Dit doen we in overleg met de andere 
scholen van Quadraam en de koepelorganisaties van alle middelbare scholen in Nederland. 
Van maandag 18 januari tot en met zondag 7 februari 
Vanaf maandag 18 januari geldt een nieuw rooster. Uw zoon/dochter wordt hier uiterlijk 
zondagavond door de mentor over geïnformeerd. Een aantal leerlingen zal in het nieuwe 
rooster helaas minder vaak op school les kunnen krijgen. Dit is nodig om tijdens de 
praktijklessen en de opleidingen de 1,5 meter te kunnen hanteren. 
 
Wat blijft hetzelfde? 
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. De externe stages gaan 
door wanneer ouders daarmee instemmen, stagiaires welkom zijn op het bedrijf en wanneer 
op de werkplek de 1,5 meter kan worden gehanteerd. 
 
Puber in huis 
Niemand zit te wachten op een verlenging van de lockdown. Met z’n allen in huis is even 
leuk, maar wordt na zoveel weken toch echt wel moeilijk. Ook voor alle mensen die zo goed 
begrijpen hoe belangrijk het is om de maatregelen te volgen, zijn de maatregelen lastig. Ik wil 
u laten weten dat we dit snappen. Wij begrijpen heel goed dat het niet altijd makkelijk is om 
een puber hele dagen in huis te hebben, die dan ook nog eens aan het werk gezet moet  



 

 
 
 
 
 
 
 
worden. Toch wil ik delen dat het heel goed gaat. Van de mentoren hoor ik dat er met vrijwel 
alle leerlingen contact is. Het lukt de meeste leerlingen om in Teams in te loggen. 
Complimenten daarvoor! Ik kan me voorstellen dat ook ouders een rol hebben gespeeld bij 
dit mooie resultaat.  
 
Voor nu wens ik u al het goede! 
 
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
 

Anja Geritz 
algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


