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Alkmaar, 19 december 2021 
Kenmerk: ASP/BAS/2112.195 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus, die gisteren door het kabinet zijn 
aangekondigd stuur ik u deze brief. 
 
De verscherpte maatregelen hebben ook betrekking op het middelbaar onderwijs. Om die reden hebben 
de rectoren van SOVON vanmorgen overleg gehad met het bestuur. Daarna heb ik overlegd met de 
schoolleiding van het Willem Blaeu. Basis van dit overleg is de aangepaste regelgeving van de 
Rijksoverheid. 
 
Hieronder informeer ik u over wat deze nieuwe regelgeving voor uw kind betekent tot aan de 
kerstvakantie. Naar verwachting zal er op 3 januari 2022 meer duidelijkheid zijn over de week en weken 
na de kerstvakantie. Zodra het mogelijk is, zult u daarna verder ingelicht worden over het onderwijs ná de 
kerstvakantie. 
 

- De komende week zal er geen onderwijs worden verzorgd. Er is ook geen onderwijs op afstand. 
- Leerlingen kunnen morgen en overmorgen, maandag 20 december en dinsdag 21 december, hun 

kluisje komen leeghalen op een moment dat hen dat goed uitkomt tussen 8.30 en 16.00 uur. Het 
is dan alleen in en uitlopen, dus er is geen verblijf in de kantine mogelijk om leerlingcontacten zo 
beperkt mogelijk te houden. 

- Kwetsbare leerlingen mogen wél naar school komen vanaf dinsdag 21 december, nadat hierover 
overleg is geweest U kunt hiervoor via de mail contact opnemen met de afdelingsleider van uw 
kind. Ook zullen enkele ouders/verzorgers vanuit school worden benaderd hierover na 
inventarisatie. Er is dan geen lesprogramma, omdat de lessen komende week vervallen. Wél zal 
er een alternatief programma aangeboden worden. 

- We horen graag als uw kind niet in het bezit is van een laptop. Er kan een laptop van school 
worden geleend voor het geval er na de kerstvakantie onderwijs op afstand wordt verzorgd. U kunt 
hierover een mailbericht sturen naar de afdelingsleider van uw kind.  

De medewerkers van het Willem Blaeu zullen zich volgende week voorbereiden op een mogelijke situatie, 
waarbij na de kerstvakantie onderwijs op afstand moet worden verzorgd. 
 
We doen wat we kunnen om alles goed te laten verlopen en duidelijk te communiceren. Ik hoop dat u 
begrip heeft voor de ingewikkelde situatie. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar de afdelingsleider van uw kind. 
Ik wil u sterkte wensen in de komende periode. Ook voor u thuis hebben de maatregelen veel gevolgen.  
 
Toch wil ik u fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar toewensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dick van Asperen, 
rector. 


