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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

In vervolg op het eerdere bericht deze week ontvangt u hierbij een extra nieuwsbrief over de 

invulling die wij geven aan de verlenging van de lockdown. Ik spreek de hoop uit dat het goed gaat 

met eenieder en voor degenen met wie het minder gaat: ik wens jullie heel veel sterkte. 

We beseffen heel goed dat de verlenging van de lockdown en de op handen zijnde aanscherpingen 

heel wat vergen van zowel onze collega’s als van u thuis. We gaan ervan uit dat we hier op een 

goede manier samen in blijven optrekken. Dat betekent dat we u vragen goed het dagpatroon van 

uw zoon/dochter in de gaten te houden: een regulier eetpatroon, een normaal slaapritme, aandacht 

voor de school en vooral ook aandacht voor elkaar. De zorg voor elkaar is juist in deze tijd van 

ongekend belang.

In dit bericht hebben we aandacht voor onze basisafspraken en nemen we enkele wijzigingen mee. 

De belangrijkste wijziging is de toevoeging van de 7e en 8e lesuren aan het rooster vanaf maandag 

18 januari, waarmee het volledige rooster weer in ere hersteld wordt. De aangepaste lestijden blijven 

gehandhaafd. Daarnaast vragen we aandacht voor het gebruik van het schoolmailadres door 

leerlingen en de Maatschappelijke stage.

 Basisafspraken

We werken volgens een aangepast rooster met lessen van 40 minuten. De school sluit voor 

leerlingen die fysiek op school zijn 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  

8. 14.00 – 14.40 uur 



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

De lessen van de leerlingen in examenklassen vinden niet via Zoom plaats. De examenleerlingen 

komen naar school en volgen fysiek onderwijs. Binnen de school dragen deze leerlingen een 

mondkapje en bewaren zij anderhalve meter afstand tot elkaar. Het lesrooster en de lokalen zullen 

daar na de toetsweek op ingericht zijn.

We roepen iedereen op dit nog een keer met elkaar bespreekbaar te maken. Het is van het grootste 

belang dat onze leerlingen mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand houden om het 

onderwijs door te kunnen laten gaan!

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. 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.

 Toetsing

De SE-toetsen van zowel de examen- als voor-examenklassen (4H en 5V) vinden plaats op school. 

We hanteren hiervoor een aangepast rooster waar de leerlingen die dit betreft apart over worden 

geïnformeerd. Dit wordt ook in Magister verwerkt.

De toetsen die niet voor het SE meetellen kunnen formatief zijn, meetellen met een weegfactor ‘0’, 

mondeling per Zoom afgenomen worden of regulier meetellen. Ook kan een docent ervoor kiezen 

een vrijstelling toe te kennen bij een bepaalde toets in Magister.  

We streven bij online toetsing naar eenduidigheid, maar dat wordt ons door de uitgevers niet altijd 

even makkelijk gemaakt, aangezien zij kiezen voor eigen toetsomgevingen. We proberen ook dit 

zoveel mogelijk te kanaliseren.

 Email school

Voor het gebruik van Zoom dienen de leerlingen hun schoolacocunt te gebruiken. Het schoolaccount 

is het leerlingnummer@emmauscollege.nl, waarmee leerlingen kunnen inloggen op gmail.com. In de 

bijlage is een instructie hiervoor te vinden. 

 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.

• Je gebruikt je schoolmail om in de les aanwezig te zijn.

• 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, 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.

 De Maatschappelijke Stage

De Maatschappelijke Stage (MaS) van de huidige 3h en 3v klassen komt voor het schooljaar 20/21 

te vervallen. Deze leerlingen zouden normaliter eind klas 2 starten met hun MaS. Wegens de 

maatregelen was het destijds onverantwoord om hiermee te starten en is de start verplaatst naar 

januari 2021. Gezien de huidige ontwikkelingen vinden we het nog steeds onverantwoord en hebben 

wij helaas deze beslissing moet nemen. 

De start (kick-off) aan het eind van het schooljaar 20/21 voor de leerlingen in klas 2 staat vooralsnog 

wel gepland. 

We beseffen dat we veel vragen van iedereen. Met name ook het afstand houden vinden onze 

leerlingen moeilijk. Maar je houden aan deze afspraak, is op dit moment de enige manier om het 

onderwijs te kunnen organiseren. We roepen iedereen dus op zich hieraan te houden. 

Met elkaar houden we vol. Blijf goed zorgen voor elkaar!

Mede namens de schoolleiding, 

Raoul Majewski | rector
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