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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Terugblik
Afgelopen week was weer een week van online-lessen en thuiswerk, zonder de houvast van een dag
vol lessen op school, zonder medeleerlingen en collega’s dichtbij. Iedereen gaat hier verschillend
mee om, maar voor iedereen zal het zoeken en aanpassen geweest zijn, de afgelopen weken.
We hopen dat de meivakantie even wat rust brengt.
Vooruitblik
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft premier Rutte aangegeven dat het
voortgezet onderwijs nog niet open zal gaan voor leerlingen na de meivakantie. Scholen is wel
gevraagd rekening te houden met opengaan per 1 juni. Op dit moment zijn wij en onze collegascholen ons aan het voorbereiden op lesgeven met inachtneming van de 1,5meter-regel.
Tot 1 juni
Tot 1 juni blijft de huidige werkwijze in stand. Direct na de meivakantie ronden de examenleerlingen
hun schoolexamens af, het afstandsonderwijs met de online lessen in het rooster gaat door en op
school vangen we een klein aantal leerlingen op. Bij alles wat we doen, blijft contact hebben met
onze leerlingen het belangrijkst in deze bijzondere tijd.
Rooster na 1 juni
Voor nu gaan we er van uit dat we gaan werken met een rooster waarbij (een deel van) de leerlingen
weer op school zullen zijn. Hiervoor zal de komende weken gekeken worden naar goede faciliteiten
die dit mogelijk maken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om de klassen te splitsen en in
verschillende shifts te werken. Aanvullend zullen we ruimte maken om met leerlingen in kleine
groepen met de mentoren te spreken over de afgelopen periode.

Belangrijke aanpassingen jaarplanner
- 6 mei: vrije dag voor niet-examenleerlingen. Deze dag zijn er dus geen online lessen. De vrije dag
van 2 juni vervalt hiermee.
- de studiedag van 4 juni vervalt, leerlingen hebben dan dus les volgens het dan geldende rooster.
Werkzaamheden Waalbrug
Vanwege werkzaamheden aan de Waalbrug zullen fietsers vanuit Lent naar Nijmegen op een aantal
dagen in de periode vanaf eind april tot begin juli omgeleid worden via de Snelbinder. De gevolgen
voor onze leerlingen zijn overigens minimaal: de fietstocht vanuit Lent naar Nijmegen zal op die
dagen ongeveer 9 minuten langer duren.
Ik ga ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van deze brief
vragen, stel ze gerust.
Voor nu wensen wij ieder een welverdiende meivakantie zonder online-lessen en huiswerk toe!
Met vriendelijke groet,
Dhr. W. Middendorp
Rector
Citadel College

