
Aan alle ouders en leerlingen van Pascal Zuid 
 
 
Betreft: scholen dicht per 16 december 2020 
 
Zaandam, 15 december 2020 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
We hadden gehoopt deze week nog les te kunnen geven en de week samen af te kunnen sluiten voor 
de kerstvakantie, maar helaas loopt het anders. Gisteren heeft de minister besloten dat de scholen 
per 16 december i.v.m. stijgende Coronabesmettingen moeten sluiten. Dat betekent dat ook onze 
school over zal stappen op online onderwijs.  
 
De scholen verzorgen online onderwijs van 16 december tot en met 15 januari. Op 12 januari maakt 
de overheid bekend of de school vanaf 18 januari weer fysiek op school onderwijs mag verzorgen of 
niet. In deze brief leggen we hoe wij hier de komende weken op onze school invulling aan geven.  
 
Dinsdag 15 december 2020: 

 Leerlingen worden geïnformeerd over de bijzonderheden in deze week.  

 In de lessen wordt nog een keer geoefend met werken in Teams. 

 De leerlingen halen hun kluisjes leeg en nemen alle spullen mee naar huis.  

 

Woensdag 16 december 2020: 

 Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen woensdag of donderdag bij de 

receptie een iPad ophalen. Hiervoor nemen zij het ondertekende contract mee. De exacte 
dag en tijd voor het ophalen, volgt. 

 De mentor maakt een afspraak met de klas over een testsessie in Teams. Eventuele ict-

problemen worden direct gemeld en zo snel mogelijk opgelost. 
 

Donderdag 17 december 2020: 

 Er zijn 1e t/m het 5e uur online lessen gepland. Let op: we werken met een 40 

minutenrooster, volgens het rooster in magister.  
 

Vrijdag 18 december 2020: 

 We sluiten het kalenderjaar af met een online mentorles. Na de les begint de kerstvakantie. 

De kerstvakantie duurt van zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021.  

 

Na de kerstvakantie is de planning als volgt: 

 
Vanaf 4 januari 2021 starten we weer met online lessen. Dit doen wij in ieder geval t/m 15 januari 
2021. We werken in deze weken met een 40 minutenrooster. 

 

Vanaf dinsdag 5 januari 2021 kunnen leerlingen ook op school terecht wanneer ouders gebruik 
willen maken van de opvangfunctie van de school óf wanneer leerlingen uit de examenklassen extra 
uitleg willen over de tentamens in week 2 (leerlingen uit leerjaar 3 en 4). 

 

Ouders kunnen tot maandag 4 december 12.00u aangeven of zij hiervan voor hun kind gebruik willen 
maken. Aanmelden kan middels een mail naar Bianca Ensink, receptioniste Pascal Zuid: 

B.Ensink@pascalzuid.nl, of telefonisch: 075 616 7900.  Graag naam en klas van uw kind vermelden. 

mailto:B.Ensink@pascalzuid.nl
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In week 2, vanaf 11 januari 2021, staan de tentamenweek voor leerjaar 4 en de talentproeven voor 
leerjaar 3 gepland. Deze examenonderdelen gaan gewoon door en worden op school afgenomen. Het 

rooster ontvangt u na de vakantie. 
 

Als uw kind ziek is, meldt dit dan via het vaste nummer van de school. Het is belangrijk dat wij de 
aan-en afwezigheid goed blijven registreren. Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond blijft. 
 
Tot slot 
Het is een bijzondere tijd waarin we leven en dat blijft ook nog wel even zo. We hopen dat we er 
samen goed uitkomen. Laten we afspreken contact met elkaar te houden en elkaar te helpen.  
 
Voor nu hoop ik u en jullie voldoende geïnformeerd te hebben en wil ik iedereen alvast een hele 
goede kerstvakantie toewensen. Veel sterkte in alles wat op jullie afkomt.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Mohamed el Jaouhari  

Directeur Pascal Zuid en De Faam 

 

 


