Betreft: Informatie m.b.t. coronavirus en de gevolgen ervan voor de school
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
15 december 2020
Gisteren, 14 december j.l. was er wederom een belangrijke persconferentie voor ons
allemaal. Opnieuw gaat ons land én het onderwijs in een “lockdown”. Dat betekent
voor onze leerlingen, u als ouders en onze medewerkers weer schakelen naar een
nieuwe situatie. Hieronder leest u hoe we het onderwijs in de lockdown gaan
aanpakken:
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•
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Vandaag, dinsdag 15 december, hebben de leerlingen hun reguliere lessen tot en
met het zesde lesuur. Na de grote pauze gaat elke mentor met zijn klas alles
regelen voor de komende weken tot 18 januari 2021 én sluiten we dit jaar op
school samen af.
Online en fysieke lessen klas 1 t/m 4
Vanaf woensdag 16 december tot aan de kerstvakantie krijgen alle leerlingen
online les. De docenten werken in principe vanuit huis.
Na de kerstvakantie komt er een twee stromen beleid:
- Klas 1 t/m 3 hebben van 4 tot 18 januari 2021 online lessen
- Klas 4 heeft van maandag 4 t/m woensdag 6 januari 2021 online lessen en
daarna fysiek op school. Een uitzondering hierop zijn de leerlingen met de
vakken Z&W, D&P en E&O. Die hebben hun fysieke lessen al op dinsdag 5
januari volgens het rooster.
Op dinsdag 12 januari start voor alle leerlingen van klas 4 de SE-week fysiek
op school.
Kerstactie 18 december
De kerstactie op 18 december a.s. komt helaas te vervallen. De reguliere lessen
gaan online gewoon door.
Online lessen met camera aan
Om goed onderwijs te kunnen geven, is het nodig dat we elkaar zien en goed
kunnen communiceren. Daarom is er besloten dat elke leerling én docent tijdens
de online lessen hun camera aan heeft staan. De achtergrond moet worden
geblurd.

Kluisjes leeghalen en extra materialen meenemen:
Leerlingen moeten hun kluisje leeghalen zodat ze thuis alle lessen kunnen volgen
met de juiste spullen. De gymkleding en gymschoenen moeten ook mee naar
huis, want de kluisjes blijven daarna tot 18 januari gesloten.
Sommige vakken leggen extra spullen klaar én het leesboek voor Nederlands en
de woordenboeken Duits moeten ook mee naar huis.
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Klas 3 en 4: Laptop lenen van de school
In klas 1 en 2 hebben alle leerlingen een eigen laptop, maar in klas 3 en 4 is dat
niet het geval. Mochten er leerlingen zijn die thuis geen laptop of computer
hebben om de lessen in teams te kunnen volgen, dan kunnen zij contact
opnemen met hun mentor. Die regelt dan een leenlaptop vanuit de school, want
iedereen moet thuis goed de lessen kunnen volgen.

Het lesrooster tijdens de lockdown
We blijven tijdens de hele lockdown hetzelfde lesrooster en dezelfde tijden
gebruiken. Zo behouden we het dagelijkse ritme tijdens de lesweken in de
thuissituatie. Alle lessen gaan online door, ook praktijkvakken, LO én de
mentorlessen.
Ziek of afwezig tijdens de lockdown
Ook hier volgen we de reguliere procedure. Als je ziek bent of afwezig, dan wordt
de leerling ziek gemeld bij de leerlingenadministratie. De school en de hele
schoolleiding blijft gewoon bereikbaar met uitzondering van de kerstvakantie.

Mogelijkheid: leren op school
Zoals tijdens de eerste lockdown, mogen leerlingen met ouders in vitale
beroepen, wederom op school hun lessen volgen. Leerlingen volgen dan met de
(eigen) laptop de lessen via Teams.
Ouders van leerlingen die vanwege hun thuissituatie of andere problematieken
niet thuis kunnen leren, kunnen contact opnemen met de eigen mentor. In overleg
wordt gekeken of ze ook op school kunnen werken.

Toetsen voor een cijfer
Omdat we er nu van uitgaan dat we na 18 januari weer allemaal naar school
mogen, hebben we besloten om tijdens de onlinelessen geen digitale toetsen af
te nemen die tellen voor een cijfer. Wel kunnen opdrachten of werkstukken
gevraagd worden die wél meetellen voor het rapport. Deze werkstukken maakten
leerlingen immers toch al thuis.

Gebruik It’s learning en Magister
Voor leerlingen van klas 1 en 2 wordt de ELO It’s Learning gebruikt voor de
planners en het huiswerk. De Chat functie van MS Teams kunnen leerlingen
gebruiken voor de communicatie met de vakdocent en mentor.
Leerlingen van klas 3 en 4 gebruiken Magister voor hun huiswerk en digitale
methoden. Ook voor hen verloopt het contact met de vakdocenten en de mentor
via de Chat functie van MS Teams.

We wensen u tenslotte fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021.
We hopen samen met u dat we snel weer terug kunnen naar de normale situatie.

