
15 december 2020   

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 
Op de persconferentie van gisteravond is duidelijk geworden dat de scholen vanaf 16 december 

2020 tot en met 17 januari 2021 onderwijs op afstand zullen verzorgen. Hieronder vindt u de 

informatie die door de overheid beschikbaar is gesteld.



Basisafspraken
We werken volgens een aangepast rooster met lessen van 40 minuten. De examenklassen hebben 

les tot en met het 8e uur, de overige leerjaren hebben les tot en met het 6e uur. ’s Middags is er 

voorbereidingstijd voor docenten. De school sluit om 15.30 uur en de keuken is niet geopend.

 
De roostertijden zijn als volgt:

 
1.     8.30 – 9.10 uur 

2.     9.10 – 9.50 uur 

3.     9.50 – 10.30 uur 

Pauze 

4.     10.50 – 11.30 uur 

5.     11.30 – 12.10 uur 

6.     12.10 – 12.50 uur 

Pauze 

7.     13.20 – 14.00 uur (alleen examenklassen)* 

8.     14.00 – 14.40 uur (alleen examenklassen)*

* Indien in een leerjaar voor een vak geen lessen mogelijk zijn in het aangepaste rooster, worden de 

lessen op het 7e en 8e uur voor dat vak wel gegeven.

 
KWT-uren zijn tijdens de lockdownperiode alleen beschikbaar voor de examenklassen.

 
Het bovenstaande rooster start voor alle leerjaren op maandag 4 januari. De lessen van de 

leerlingen in examenklassen vinden niet via Zoom plaats. De examenleerlingen komen naar school 

en volgen fysiek onderwijs.

 
In alle andere leerjaren geldt dat de lessen via Zoom gegeven worden. Leerlingen volgen deze 

lessen vanuit huis. Kwetsbare leerlingen kunnen, net als in het voorjaar, de zoomlessen op school 

volgen.



 

Ook al hebben we rekening gehouden met de ontstane 

situatie, het valt niet mee om te accepteren dat de meeste 

leerlingen en veel medewerkers na morgen nauwelijks op 

Huiswerk, opdrachten en overige instructies zoals de zoomlink worden alleen en eenduidig via 

Magister gecommuniceerd. Het inleveren van opdrachten, etc., mag wel via andere platformen 

gebeuren. Daarnaast vinden absentiemeldingen als gebruikelijk plaats.

 
Invulling tot kerstvakantie
De geplande inhaal- en herkansingtoetsen voor 4/5 havo en 5/6 vwo op donderdag 17 december 

gaan wel gewoon door. Leerlingen die in de voorbereiding op de toets nog vragen voor hun docent 

hebben, kunnen deze op woensdag via Zoom stellen op de ingeroosterde lesmomenten volgens het 

aangepaste rooster. Zoom-links voor deze lesuren worden via Magister beschikbaar gesteld. Voor 

andere leerjaren zijn er deze week geen (online) lessen. De tweede toetsweek voor de 

examenklassen in januari gaat door op de geplande data.  

 
Jaarafsluiting
De afsluiting van het kalenderjaar op vrijdag 18 december wordt volledig omgezet naar een digitale 

afsluiting. Iedere mentor zal dit met zijn of haar klas op een eigen manier doen via Zoom. We 

hebben hiervoor twee blokken gereserveerd waarbij de start- en eindtijd flexibel is, maar wel 

begrenst door de volgende tijden:

 
08.30 - 10.00 uur     onderbouw (en dubbelmentoraat bovenbouw) 

10.30 - 12.00 uur     bovenbouw

 Wat verwachten we van leerlingen bij een online les?

Om het volgen van online lessen voor zowel de leerlingen als de docenten zo goed en prettig 

mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken.

• Aan het begin van de les zorg je ervoor dat de docent je ziet (camera aan), maar niet hoort 

(geluid uit). De docent controleert de aanwezigheid en voert eventuele absenties in in 

Magister.

• Tijdens de les krijg je van de docent instructie om je microfoon aan of uit te zetten.

• Je camera blijft aan tijdens de les.

• Je zit op een rustige werkplek voor de camera, zodat je niet gestoord wordt.

• Wanneer je iets wilt zeggen, meld je dat d.m.v. het icoontje “hand opsteken”; praat niet 

door elkaar heen, wacht op je beurt of gebruik de chatfunctie.

• Je eet en drinkt niet tijdens de online lessen.

• Je neemt niet ongevraagd beeldmateriaal op en/of maakt geen foto’s zonder medeweten 

van de docent en medeleerlingen.

• Je bent te allen tijde verstaanbaar voor de docent.

• Wanneer je een probleem met je verbinding hebt, stuur je z.s.m. de docent een bericht.  

• Je blijft de volledige lestijd aanwezig in de les.



school zijn. Dit vraagt van iedereen bijzondere 

inspanningen. Lastig, maar we zullen het met elkaar 

moeten doen. Voor een maximale opbrengst van ons 

online onderwijs hebben we ook uw hulp nodig. We 

vragen u daarom om ook thuis afspraken te maken over 

het volgen van de lessen en het maken van huiswerk. Een 

vast dagritme is daarbij cruciaal gebleken om 

achterstanden zoveel als mogelijk te beperken.

Vanaf maandag 18 januari 2021 gaan de scholen vooralsnog open. Dinsdag 12 januari 2021 zal 

hierover meer duidelijkheid komen in de volgende persconferentie en daarna informeren we u 

uiteraard verder.

 
Tot slot, in onze kerstvieringen zongen wij vaak ‘Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint 

jamais, qui ne s'éteint jamais’ (‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer 

 . Ik wens u toe dat we met elkaar het vuur brandende kunnen dooft, vuur dat nooit meer dooft’)

houden om elkaar te verlichten en te verwarmen. Laat dat ons kracht en hoop geven om hier samen 

uit te komen.

 
Mede namens de schoolleiding, 

Raoul Majewski | rector


