
 

Pagina 1 
 

 

Beroepscollege-update schoolsluiting  
    
Dinsdag 15 december 2020 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hebben je gistermiddag laten weten dat het Lingecollege vanaf woensdag voorlopig gesloten is 
voor onderwijs vanwege de landelijke lockdown. We hebben beloofd om je vandaag meer informatie 
te geven, die je in deze e-mail leest.   
 
School blijft open voor specifieke groepen 
Na de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat de scholen dicht zijn vanaf morgen tot en 
met zondag 17 januari 2021. We mogen wel openblijven voor specifieke groepen leerlingen. Zij gaan 
nog wel naar school voor bepaalde activiteiten, zoals praktijklessen en toetsen voor examenklassen.  
 
Voor de leerlingen van het beroepscollege is de situatie ná de kerstvakantie als volgt: 
Klas 1 en klas 2:  De lessen worden online gegeven. Uitzondering hierop is dat de lessen van de 

vakken KVE, MU, KC en LO vervallen. De leerlingen hebben dan geen les.  
Klas 1:  PSO gaat door. Hiervoor komen de leerlingen naar school. Het lesuur vóór en ná 

het PSO-blokuur vervalt. Hierdoor ontstaat er tijd om naar school of weer naar huis 
te gaan. LOV voor de sportklas vervalt. 

Klas 2:  Het beroepsgerichte praktijkvak (HBR, LEO, PIE, ZW) gaat door. Hiervoor komen de 
leerlingen naar school. Het lesuur vóór en ná het beroepsgerichte-blokuur vervalt. 
Hierdoor ontstaat er tijd om naar school of weer naar huis te gaan.  

Klas 3:  De lessen worden online gegeven. Het vak LO vervalt. Het beroepsgerichte 
praktijkvak (HBR, LEO, PIE, ZW) gaat door. Hiervoor komen de leerlingen naar 
school. Het lesuur voor en na het beroepsgerichte-blokuur vervalt. Hierdoor 
ontstaat er tijd om naar school of weer naar huis te gaan.  

Klas 4:  De leerlingen volgen alle lessen op school. Er zijn geen online lessen. Het vak LO 
vervalt.  

 
Tot aan de kerstvakantie: Lingeweek 
Voor klas 1 en 2 gaan de geplande activiteiten van de Lingeweek niet door. Het is niet mogelijk deze 
online vorm te geven. Dat betekent dat je deze week geen online les meer hebt. Je kerstvakantie 
begint dus vanaf woensdag 16 december.   
 
Voor klas 3 gaat ‘Gediplomeerd en dan’ wel door. Hiervoor is er op woensdag om 10.00 uur een 
online les met de mentor. Deze informeert je over wat je moet doen voor ‘Gediplomeerd en dan’.   
 
Voor klas 4 geldt het volgende. Op woensdag 16 december komen de leerlingen die nog inhaalwerk 
of openstaande toetsen of opdrachten hebben voor het beroepsgerichte vak om 08.15 (het 1e 
lesuur) naar school. Informeer bij de vakdocent of dat voor jou van toepassing is als je daar niet 
zeker over bent. Je werkt deze dag aan je beroepsgerichte vak. Op donderdag 17 december komen 
de leerlingen naar school die nog ckv-opdrachten moeten inhalen of afronden. De afspraak hiervoor 
staat in Magister. Als je nog LOB-opdrachten moet afronden, maak je hierover afspraken met je 
mentor. Leerlingen in klas 4 die alles afgerond hebben hoeven niet naar school te komen. Voor hen 
begint morgen de kerstvakantie.  
 
Herkansingen en inhaalwerk 
Moest je voor de kerstvakantie nog een herkansing maken of inhaalwerk inleveren? Dat gaat deze 
week niet door. Herkansingen en inhaalwerk worden opnieuw gepland na de kerstvakantie. Hierover 
hoor je later meer.  
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Vragen 
Als je vragen hebt over jouw onderwijs, stuur dan een e-mail aan je mentor en aan 
gln@lingecollege.nl. Je mentor zal jouw vragen beantwoorden.  
 
Laptops 
Online lessen worden gegeven via Teams. Daarvoor heb je een smartphone, tablet of laptop/pc met 
internetverbinding nodig. Heb je thuis geen smartphone, tablet of laptop/pc? Dan kunnen we je 
ondersteunen met een leenlaptop van school. Heb je een laptop nodig? Laat één van je 
ouders/verzorgers dit dan voor vrijdag 18/12 11.00 uur per e-mail doorgeven aan Robert van Galen, 
gln@lingecollege. We beoordelen vrijdagmiddag of er voor jou een laptop beschikbaar is en zullen je 
daarover per mail informeren. Als je een laptop kunt lenen, zorgen we ervoor dat je die vanaf 
maandag 4 januari 2021 kunt ophalen. 
 
Noodopvang leerlingen 
Voor ouders/verzorgers: heeft u opvang voor uw kind nodig en lukt het echt niet om dat te regelen? 
In noodgevallen kunt u contact met ons opnemen. Dan bekijken we samen met u hoe we u kunnen 
helpen. U bereikt ons via gln@lingecollege.nl. Zet in uw e-mail de naam van uw kind, op welke 
locatie hij/zij les krijgt en in welke klas uw kind zit. 
 
We houden je op de hoogte! 
We wensen je alvast een fijne kerstvakantie, ondanks de moeilijke omstandigheden. Fijne 
feestdagen en een mooi 2021 in goede gezondheid voor jou en je naasten.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Afdelingsleiders beroepscollege, 
Thijs van den Brink 
Robert van Galen 
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