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Maastricht, 5 februari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Zoals u afgelopen week op de persconferentie hebt kunnen horen, moeten wij helaas tot in 
ieder geval 1 maart nog gesloten blijven. We zien dat er de afgelopen periode zowel door de 
leerlingen als door hun ouders/verzorgers/begeleiders heel hard gewerkt wordt om toch het 
onderwijs zo goed mogelijk te kunnen blijven volgen. We zijn heel trots op de inzet van de 
leerlingen en ook heel dankbaar voor alle begeleiding die ze van u krijgen. In deze nieuwsbrief 
informeren we u over de belangrijkste zaken voor de komende periode. 
 
Thuisonderwijs 
De komende weken zullen we het 30-minutenrooster blijven hanteren, zoals we dat ook de 
afgelopen weken hebben gedaan. Ook de noodopvang, het onderwijs aan de 
examenleerlingen en de PTA-toetsen van 3BK zullen op de zelfde wijze doorgaan. Enkele 
aandachtspunten met betrekking tot het online onderwijs: 

 Het werken via Teams loopt doorgaans beter via een laptop dan een telefoon. Indien 
mogelijk vragen we de leerlingen dan ook om gebruik te maken van een laptop. 

 Op de dagen dat zij werken, zijn de docenten tussen 12:45 en 14:45 beschikbaar voor 
het beantwoorden van vragen of voor extra uitleg. Wanneer een leerling hiervan 
gebruik wil maken, kan deze per mail of via de chat op Teams hiervoor een afspraak 
maken met de betreffende docent.  

 Voor sommige vakken hebben leerlingen nieuwe boeken nodig. We willen volgende 
week de mogelijkheid bieden om deze op school op te halen. De mentor van uw 
zoon/dochter zal u, wanneer dat nodig is, informeren over de mogelijkheden om de 
boeken op te halen. 

 De volgende persconferentie is gepland voor 23 februari. Er zal dan ook meer 
duidelijkheid komen over de vooruitzichten voor het voortgezet onderwijs. In de loop 
van die week gaan we u opnieuw informeren.  

 
OPP 
Elke leerling op school heeft een ontwikkelingsperspectiefplan waarin zijn/haar ontwikkeling 
op school beschreven wordt. Deze plannen zijn de afgelopen periode geëvalueerd. Komende 
week versturen de mentoren de geëvalueerde versies naar ouders. Wij vragen u dit verslag te 
lezen en indien akkoord, te ondertekenen en (gescand of als foto) naar ons terug te sturen. 
Daarnaast nodigen mentoren alle ouders uit om dit verslag ook te bespreken.  
 
Examens 
Vooralsnog is het uitgangspunt nog steeds dat de examens gewoon doorgaan. 
Examenkandidaten en hun ouders ontvangen komende week een overzicht van alle 
belangrijke data.  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aloysius-bs.nl%2F&psig=AOvVaw3iPEU2gCbiN1jyIXcA3p9G&ust=1604581472285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC8sff56OwCFQAAAAAdAAAAABAE


                     

IvOO -  INSTITUUT voor ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS 

 
    Eenhoornsingel 100, 6216 CW, Maastricht 

T  043-346 77 95      I   www.ivoo.eu       

Vervallen studiedag 
Volgens de jaarplanner zou er op vrijdag 12 februari een studiedag zijn. Omdat we in deze 
periode zo optimaal gebruik willen maken van de onderwijstijd, komt deze te vervallen. De 
online lessen gaan die dag dus gewoon door, waardoor om 12:15 de voorjaarsvakantie van de 
leerlingen start.  
 
We wensen u voor de komende periode weer succes en sterkte in deze moeilijke tijden. 
Aarzel niet om, wanneer er vragen zijn of als u ergens tegenaan loopt, contact met ons op te 
nemen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leon Kik, algemeen directeur 

 
Belangrijke dagen 
 
Vrije dagen  
Studiedagen:   

  12-02-21 – VERVALT! 
  02-04-21 
  06-04-21 

 
 

Verkorte lesweken (lessen duren tot 12:25) 
Week 24 van 14 juni t/m 18 juni 2021 
Week 25 van 21 juni t/m 25 juni 2021 
 
Vakanties 
Carnavalsvakantie: 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021 
Pasen: 5 april 2021 
Koningsdag: 27 april 2021 
Meivakantie: 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren: 24 mei 2021 
Zomervakantie: 26 juli 2021 t/m 3 september 2021 
 
SE-week leerjaar 4 
Week 11 van 15 maart t/m 19 maart 2021 
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