
 

Aan de leerlingen van Symbion  
en hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
 
 
 
 
Datum: 19 december 2021 
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Betreft: Gedeeltelijke lockdown 
 
 
 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Nederland gaat deze week in een nieuwe lockdown. Ook scholen gaan dicht. Voor de 
Praktijkscholen geldt dat de theorielessen komende week vervallen en de praktijklessen en 
opleidingen door zullen gaan. In deze brief lees je wat dit voor de komende lesweek 
betekent. 
 
Rooster in de week van 20 tot en met 24 december 
 
- De AVO vakken vervallen. Ook de theoretische lessen voor de Entree leerlingen vervallen  
  deze week. Er is geen online les. 
- De praktijkvakken en de opleidingen gaan door op dezelfde tijd als op het reguliere rooster  
  gaat staat. Graag niet meer dan vijf minuten voor aanvang van de praktijkles/opleiding, op 
  school zijn. Ook is het de bedoeling dat je direct na afloop van de lessen de school verlaat. 
- De gymlessen zullen zo veel als mogelijk doorgaan. Deze laten we aansluiten op de  
  praktische vakken, zodat er geen lege tussenuren zullen zijn. Via de mentor hoor je later  
  deze week wanneer je gym hebt. 
- Examens gaan door. 
- Mochten er toch nog wijzigingen in het rooster komen, dan hoor je dat later deze week via  
  je mentor. 
- Natuurlijk is er gelegenheid om het jaar met je mentor af te ronden. Jouw mentor zorgt  
  ervoor dat jullie elkaar deze week nog ontmoeten. Dit zal tijdens de praktijklessen/opleiding  
  zijn. 
 
Stage in de week van 20 tot en met 24 december 
 
- De stages gaan door als er geen belemmering is van de ouders om op stage te gaan en als     
  het bedrijf open blijft en de leerling(en) welkom zijn op de stageplek. Dit geldt zowel voor de  
  groepsstage als voor de individuele stage. 
- De stagebegeleiding zal op afstand gebeuren tijdens deze periode. Dit houdt in dat er geen  
  fysiek bezoek plaatsvindt tijdens deze periode. Alleen bij calamiteiten zal de stagedocent   
  het bedrijf op afspraak bezoeken. 
- De stagedocent neemt contact op met het stagebedrijf en u. Tijdens dit gesprek wordt  
  besproken of de stage door kan gaan. 
 



 

- Leerlingen die geen individuele stage kunnen lopen omdat het bedrijf gesloten is, of  
  waarvan de ouders aan de stagedocent hebben aangegeven dat de leerling geen  
  individuele stage kan blijven lopen tijdens deze periode, maken een ‘Coronaopdracht’ die  
  ze via hun stagedocent zullen ontvangen. 
 
Noodopvang 
 
- Leerlingen van wie de ouders een vitaal beroep hebben, kunnen een aanvraag indienen bij  
  de locatiedirecteur om gebruik te maken van de noodopvang. In samenspraak wordt  
  bekeken of en wat er mogelijk is. 
- Leerlingen die wegens een moeilijke thuissituatie niet thuis kunnen blijven, vangen wij op  
  school op. Dit gaat na overleg met de ondersteuningscoördinator van school. 
 
Na 3 januari 
 
De vakantie loopt van 25 december tot en met 9 januari. Op maandag 3 januari besluit het 
kabinet over het onderwijs na 9 januari. De kans is aanwezig dat de theorielessen vanaf 10 
januari online gegeven zullen worden. Vóór 10 januari laten we weten hoe het onderwijs op 
onze school na de kerstvakantie georganiseerd wordt. 
 
Vragen 
 
Vragen? Laat het weten aan de mentor. Het kan zijn dat de mentor het antwoord niet gelijk 
weet. De mentor zal de vraag dan intern bespreken en komt er op een later moment op 
terug. 
 
Dit is niet de manier waar op je een jaar wil afsluiten en zeker niet de manier waarop je de 
kerstperiode in wil gaan. Juist in deze tijd wens ik jullie alvast een heel fijne en bovenal 
gezonde kerstvakantie toe!  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het team van Symbion,  

 
 
Anja Geritz 
Algemeen directeur Praktijkscholen Quadraam 


