
 

 

 

Aan:  

ouders en leerlingen van  

CLD Molenhuispad  

CLD Hof van Delft 

 

Betreft: lockdown 

 

Delft, 15 december 2020 

 

Beste leerlingen en ouders, 

Gisteren, 14 december, werden we verrast door de afkondiging van een lockdown van 5 weken. 

Op 8 december had de regering nog met stelligheid beweerd dat de kerstvakantie niet verlengd 

zou worden. En nu opeens dit, veel langer dan we zelfs maar hadden kunnen vermoeden. En 

ook heel opvallend: de examenklassen gaan wel door.  

Deze verrassende koerswending betekent dat we nu snel moeten schakelen. De komende 3 

dagen gebruiken we om allerlei details uit te werken om vanaf 4 januari echt goed te kunnen 

starten. Aan het einde van deze week ontvangt u nog een brief met meer details. Dan zal er 

waarschijnlijk ook meer duidelijkheid zijn van de regering of van de VO-Raad, de landelijke 

organisatie van middelbare scholen. 

Hoe zien de komende dagen er uit? Op Molenhuispad worden de toetsen voor de 

bovenbouwklassen gewoon afgerond. De toetsen voor de onderbouwklassen worden meteen 

gestopt. Ook de goededoelendag (17 december) gaat nu niet door. Op de Hof van Delft 

vervallen na vandaag 15 december de lessen voor alle klassen, inclusief klas 4. 

Hoe gaat het eruit zien na de kerstvakantie? We beginnen meteen op 4 januari vanaf het eerste 

lesuur. 

-de digitale lessen worden gegeven via Zoom; 

-de lessen duren 40 minuten (om de beeldschermtijd te beperken); 

-in principe alle vakken worden gegeven volgens het gewone rooster; voor praktische vakken 

moeten we nog precies bepalen hoe; 

-leerlingen die niet thuis kunnen werken kunnen in overleg met de teamleider naar school 

komen om daar de afstandslessen te volgen; 

-er is 1 grote uitzondering: de lessen voor eindexamenklassen gaan gewoon door op school. 

Aanwezigheid zal gecontroleerd worden. We vragen ook heel nadrukkelijk om fatsoenlijk gedrag 

tijdens de digitale lessen. De leerlingen melden zich onder hun eigen naam, en de camera staat 

aan (ongewenste achtergrond kan geblurred worden). 



 

De onzekerheid is groot. En we weten niet hoe lang het gaat duren. We weten niet hoe het gaat 

aflopen. Dat is behoorlijk spannend. Voor velen van ons is de sobere kerst een teleurstelling na 

een jaar met heel veel zorgen, onzekerheid, en misschien ook verdriet. Aan de andere kant: 

ondanks de somberheid in de aanloop naar de kerst, het blijft een feest van hoop en 

vertrouwen in de toekomst. 

Aan het einde van de week volgt er nog een brief met meer details. Die wordt verstuurd vanuit 

de verschillende locaties. 

Ik wens iedereen gezonde en hoopvolle kerstdagen en een mooi nieuwjaar. 

Met vriendelijke groet, 

 

drs S. (Simon) Belder, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 


