
Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Wat een rare tijd. De school is nu zes weken dicht en vandaag start de meivakantie.  
Hoe het er na de vakantie uitgaat zien weten we pas vanavond. De verwachting is dat we 

nog niet kunnen starten met het normale lesrooster. 
We hopen dat er iets meer mag en we leerlingen in kleine groepjes op school mogen laten 

komen. 
Heel veel nieuws kunnen we daarom nu niet schrijven. Wat we wel weten is het volgende:  
 
Start 6 mei 
Op woensdag 6 mei gaan we door met het geven van onderwijs op afstand. De mentor 

maakt met zijn of haar klas afspraken over de tijden en het programma. 
Op 6, 7 en 8 mei gaan we ons best doen om een rooster te maken met lessen die wel op 

school gegeven kunnen worden. Op zijn vroegst starten we op maandag 11 mei met een 

aangepast rooster. 
We informeren jullie in de week na de meivakantie. 
 
Examen Praktijkonderwijs 
De examengesprekken zijn op 2, 3 en 4 juni.  
De leerlingen die examen doen krijgen op 6, 7 of 8 mei te horen wanneer ze op school 

kunnen komen om de examenmap op orde te krijgen. 
Ook krijgen de leerlingen de nodige ondersteuning als voorbereiding op het examen. 
 
Examen Entree opleiding 
De planning voor de examens van de Entree klas komt in de week van 6, 7 en 8 mei. 
De praktijk examens op de stageplek gaan niet door en worden op een aangepaste wijze 

afgenomen op school. 
Leerlingen en ouders krijgen hier apart bericht over. 
 
Meesterproef klas 2 
Na de vakantie krijgen de leerlingen uit klas 2 een Thuistraject met een theorie opdracht 

voor de Meesterproef. Voor de thuisopdracht wordt een voorlichtingsfilmpje gemaakt. 
We gaan ons best doen om ook een praktische Meesterproef af te nemen in de 

praktijklokalen. Of dit gaat lukken weten we in de week van 6, 7 en 8 mei. 
 
Ondersteuning tijdens de meivakantie 
De collega's van ons zorgteam geven de volgende tips over mogelijke ondersteuning tijdens 

de meivakantie.  
 
Tips  
-          Het is vakantietijd; probeer zoveel mogelijk te genieten! 
-          Accepteren van meer schermtijd in deze tijd 
-          Gezonde school recepten (als leerlingen dit niet zien als huiswerk) 
  
Het is bekend dat in deze tijd soms meer zorgen kunnen spelen.  
Wanneer u toch ondersteuning nodig heeft tijdens de vakantie, dan kunt u bellen met:    
-          CJG en  
-          aanbod Heemskerk / Beverwijk (zie bijlage) 



  
Wanneer er sprake is van crisis en de situatie is niet meer veilig bel dan:  
-          Voor acute noodsituaties: bel 112,  
-          De politie 0900-8844 of  
-          Veilig Thuis 088-80006200 
  
Mocht u hier zelf niet uitkomen dan is het zorgteam van de Kennemer praktijkschool in 

noodgevallen bereikbaar per mail (dagelijkse check): 
-          Week 1 (22 april tot en met 29 april) mailen naar schoolmaatschappelijk 

werk  l.demeijer@kennemercollege.nl 
-          Week 2  (30 april tot  en met dinsdag 5 mei) zorgcoördinator Joy Bijleveld: 

j.bijleveld@kennemrcollege.nl 
 
Bedankt allemaal! 
Als laatste willen wij alle leerlingen, ouders en verzorgers bedanken voor de inzet, 

vertrouwen en samenwerking. Zonder jullie was het niet gelukt om de afgelopen zes weken 

onderwijs te geven. 
Om dat te vieren hebben we bij 201 leerlingen vers fruit, een waardebon voor een ijsje en 

iets persoonlijks van de mentor rondgebracht.  
geniet er van en we zien of horen elkaar weer na de vakantie. 
 
Met vriendelijke groet namens alle medewerkers, 

 

 

Dhr. Ivo Krop 

Directeur 
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