
 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Na de toespraak van de minister-president hebben we ons vanmorgen gebogen over de uitwerking van 

de maatregelen voor onze leerlingen. Deze is in onderstaand schema en de bijbehorende toelichting 

zichtbaar. We gaan er daarbij vooralsnog vanuit dat de maatregelen voor het onderwijs duren zoals 

aangekondigd, tot maandag 18 januari a.s.. 

 

 

 
Eindexamenklassen (Voor)examenklassen Onderbouw 

wo 16 december Fysiek les hele klassen Online les Online les 

do 17 december Herkansingen 2019-2020 
3-4M/4H/4V: online les 

5V: herkansingen 2019-2020 
Online les 

vr 18 december Online mentoruur Online mentoruur Online mentoruur 

ma 4 t/m vr 8 

januari 
Online les Online les Online les 

ma 11 t/m vr 15 

januari 
Fysiek les hele klassen Online les Online les 

ma 18 t/m do 21 

januari 
Fysiek les hele klassen Fysiek les hele klassen 

Fysiek les hele 

klassen 

vr 22 januari Toetsweek 2 Toetsweek 2 Online  les 

ma 25 t/m vr 30 

januari 
Toetsweek 2 Toetsweek 2 Toetsweek 2 

 

Algemeen: 

• Het huidige rooster blijft onverkort van kracht. Dat wil zeggen dat als de lessen online 

plaatsvinden, deze op dezelfde tijden zijn als in het bij de leerlingen bekende rooster.  

• De indeling van een online les is als volgt: 30 minuten contact en instructie, daarna de 

mogelijkheid om (offline) huiswerk te maken of nog met de docent in contact te zijn voor 

vragen. 

• De standaardinstelling voor de leerlingen is camera aan, microfoon uit. Microfoon uiteraard 

aan als de docent dit vraagt. In het voorjaar kwam het voor dat leerlingen hun camera de hele 

les uit hadden. We kunnen dan niet controleren of je aanwezig bent en meedoet. Bovendien 

verhoogt de mogelijkheid tot interactie de kwaliteit van de les. Daarom melden we leerlingen 

die niet aanwezig zijn of hun camera uit hebben nu absent. Er zijn in Teams mogelijkheden 

om de achtergrond te vervagen. Als dat niet lukt, zoek dan een plek met een neutrale 

achtergrond. Je hoeft uiteraard niet je hele huis te laten zien.  

• Mocht een leerling de link voor een online les kwijt zijn: deze is te vinden bij de betreffende 

les in de week van 28 september. Even terugbladeren in je Magisteragenda.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het is naar ik hoop een overbodige opmerking, maar het maken van opnames van online 

lessen is niet toegestaan. Formeel is dit ook afgedekt omdat school het beheer heeft over de 

Teams-omgeving waarin we werken. Publicatie daaruit kan alleen met uitdrukkelijke 

toestemming van school. 

• Mocht een leerling in grote problemen komen omdat de lessen niet online kunnen worden 

gevolgd, neem dan deze week nog contact op met de afdelingsleider.  

• Volgens de plannen zouden de leerlingen vanaf maandag 18 januari weer fysiek naar school 

mogen. We hebben afgesproken de toetsweek, die dan gelijk zou beginnen, een week te 

verplaatsen. Alle leerlingen hebben dan in ieder geval nog een week fysiek les voordat de 

toetsen starten. De organisatieweek komt daarmee te vervallen.  

 

Eindexamenklassen: 

• Deze klassen kennen een uitzonderingspositie omdat zij, zoals het er nu uitziet, aan het eind 

van het schooljaar gewoon examen moeten doen.  

• De herkansingen op donderdag 17 december kunnen gehandhaafd blijven, wat bijzonder fijn 

is.  

• Omdat het fysiek aanwezig zijn in de les van grote waarde wordt geacht, zijn deze klassen de 

komende weken op school. Uitzondering daarop is de week van 4 t/m 8 januari. Door alle 

kerst- en jaarwisselingsactiviteiten achten wij het risico van besmetting dan zo hoog in, dat 

we om veiligheidsredenen besloten hebben de leerlingen in die week online les te laten 

volgen.  

• Op de andere momenten zijn de eindexamenleerlingen wel op school. De afspraken worden 

dan wel iets uitgebreid. Naast het bekende mondkapje en de hygiënevoorschriften is het 

volgende belangrijk:  

▪ Leerlingen houden zich in school zo veel mogelijk aan de 1,5-meterafstandsregel, ook 

in de gangen en overblijfruimtes. 

▪ Lokalen staan in de proefwerkopstelling, zodat leerlingen op iets meer afstand van 

elkaar zitten. 

▪ In de pauzes en tussenuren staan beide aula’s ter beschikking. Leerlingen moeten hier 

ook de 1,5-meterafstandsregels in acht nemen. De catering is dicht.  

• Het rooster is ook voor de examenleerlingen ongewijzigd. Wel komt het vak LO te vervallen.  

 

Niet-eindexamenklassen: 

• Deze klassen volgen de lessen volgens het rooster online.  Dit gaat morgen, woensdag 16 

december, in.  

• Vrijdag is er, in plaats van de geplande korte kerstbijeenkomst in de klas, een online sessie 

met de mentor.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aan leerlingen het verzoek de boeken uit hun kluisjes mee te nemen vandaag. Deze heb je de 

komende weken thuis nodig. Leerlingen die nu afwezig zijn, kunnen een afspraak met de 

conciërges maken om ze op te halen.  

Tot slot. Het is inmiddels een heel verhaal geworden. We hopen hiermee zoveel mogelijk duidelijkheid 

te scheppen. De aanpassingen zijn gemaakt op basis van ons huidige rooster, zodat er voor leerlingen 

ook veel herkenbaar blijft. Het welbevinden van onze leerlingen is ons veel waard. We sturen ze 

vandaag een online formulier waarin ze kunnen aangeven hoe het gaat en of ze behoefte hebben aan 

extra contact met de mentor of andere zaken.  

We wensen iedereen heel veel sterkte bij de overgang naar deze nieuwe situatie. Voor straks uiteraard 

fijne feestdagen en een gezond 2021.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Han Versloot  

Locatiedirecteur 

  

 

 


