
 
 

 

Zaterdag 2 januari 2021  

 

 

Beste leerling, beste ouder, 
  

Happy New Year! Wij wensen jou en je familie/vrienden een goed nieuw jaar toe, met veel 

lichtpuntjes, bewegingsvrijheid en natuurlijk ook met studieplezier én succes :-). 

 

In deze brief informeren we je over de start van het onderwijs na de vakantie, geven we 

informatie over positieve tests in de vakantie en bieden een link naar de vernieuwde 

beslisboom ‘thuisblijven of naar school/werk.  

 

Maandag 4 januari starten we het onderwijs met aangepaste verkorte lestijden. Dit geldt 

voor alle leerlingen. Hieronder nogmaals de lestijden. 
Lesrooster, blokken 60 minuten 

• 08:30 - 09:00 = mentoruur/les 1 
• 09:00 - 10:00 = blok 1 (lesuur 2 en 3) 
• 10:15 - 11:15 = blok 2 (lesuur 4 en 5) 
• 11:30 - 12:30 = blok 3 (lesuur 6 en 7) 
• 13:00 - 14:00 = blok 4 (lesuur 8 en 9) 

 

Extra: alleen voor examenklassen 
• 14.30 - 15.30 = blok 5 (lesuur 10 en 11) 
• 15.30 - 16.30 = blok 6 (lesuur 12 en 13) 

  
Alle examenleerlingen volgen hun lessen op school. Voor hen worden de lessen van 60 

minuten aangevuld met een middag rooster op maat. Alle niet examenleerlingen zijn thuis en 

volgen hun lessen online. Leerlingen (uit de niet examenklassen) in kwetsbare situaties 

mogen onderwijs op school volgen. Ze hebben daarover contact (gehad) met hun mentor.  
Voor het geven en volgen van goed onderwijs is contact de allerbelangrijkste voorwaarde. 

Om die reden is het echt nodig je camera aan te zetten. We maken graag de volgende 

afspraken met betrekking tot het volgen van de online lessen: 
 

1.    Sta op, kleed je aan, ontbijt; 
2.    Kijk in Moodle; 
3.    Meld je aan bij Google Meet; 
4.    Ben op tijd aanwezig; 
5.    Zet je camera aan; 
6.    Demp je microfoon; 
7.    Heb een actieve studiehouding; 
8.    Maak geen opnames; 
9.    Blijf in het schoolritme; 
10.  Laat het weten als je hulp nodig hebt. Wij zijn er voor je!  



 
 

 

In verband met de (examen)leerlingen die onderwijs op school volgen willen wij graag vóór 

maandagochtend 4 januari zicht hebben op het aantal positief geteste leerlingen: melden 

via dit formulier. In de kerstvakantie zijn er 3 meldingen doorgegeven waarvan de 

quarantaines inmiddels zijn beëindigd. Het gaat om een leerling uit (1.4) quarantaine 

vanwege een huisgenoot, een leerling uit (1.5) quarantaine vanwege een huisgenoot, een 

leerling uit (3.6) quarantaine vanwege een huisgenoot en vervolgens zelf een positieve test. 

Mocht je in de kerstvakantie ook onverhoopt positief getest zijn op het coronavirus of 

vanwege een positieve test van een ander in quarantaine zitten, dan vragen we je om dit zo 

snel mogelijk via bovengenoemde link aan ons door te geven.  
 

Voor alle leerlingen (en ouders): in geval van ziekte, positieve test corona of quarantaines, 

dan geldt vanaf maandag 4 januari de gebruikelijke procedure van ziek en afwezig melden. 

De leerling wordt bij Hein de Jager (verzuimcoördinator) afgemeld.  
Voor (examen)leerlingen die naar school komen: Let in januari extra goed op het houden 

van afstand op school. Houd de eerste week óók zoveel mogelijk afstand van elkaar om 

onverhoopte besmettingen die in de vakantie hebben plaatsgevonden niet aan een ander 

door te geven. Daarbij: de beslisboom ‘thuisblijven of naar school/werk’ gaan is aangepast. 

In deze link de meest recente informatie. 

Van maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari zullen wij ons onderwijs grotendeels 

online aanbieden. Op dinsdag 12 januari is de volgende aangekondigde persconferentie. In 

de loop van die week informeren we je verder over hoe we het onderwijs vormgeven vanaf 

maandag 18 januari.  
 

We wensen je een goede start!  
 

Hartelijke groet,  
Luuk van den Berg, Ånske de Boer, Paul Pashley, Arnoud Alting en Annette van 

Valkengoed 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdst5IjfvpRvENWxJiYbVDS5lE46Ae6278UZaTnDA510nS1qA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdst5IjfvpRvENWxJiYbVDS5lE46Ae6278UZaTnDA510nS1qA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tIg8SRJrk-1uJ7X1k6AQDldfOpuZJQ2_/view?usp=sharing

