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Geachte ouder(s)/vezorger(s), beste leerlingen,

Vandaag heeft Nederland helaas opnieuw te maken gekregen met een lockdown. Ook het ondenruijs
ontsnapt daar niet aan: vanaf morgen, 16 december, tot en met zondag 17 januan gaat onze school
grotendeels over op digitaal onderwijs. Wij hopen erop dat de lockdown inderdaad van relatief korte
duur zal zijn, en vertrouwen erop in de tussentijd zo goed mogelijk vooronze leerlingen te zorgen.
Hun ondenryijs en welbevinden staan voorons centraal.
Hieronder treffen jullie de belangrijkste mededelingen aan overde organisatie van ons onderuijs van
nu toten met 17 januari. Wevragen jullie begripvooreventuele wijzigingen diewe moeten maken als
een veranderende situatie dat van ons verlangt.

Het rooster
Vanaf woensdag 16 december wordt er lesgegeven volgens een 45 minuten-rooster. Dat roosterziet
er als volgt uit:

lesuur T'jd

7 8.15-9.00

2 9.00-9.45

3 9.45-10.30

4 10.30-11.15

Pauze 11.15-11.45

5 tL.45-72.30

6 12.30-13.15

7 13.15-14.00

Aan dit roosterwordt op twee verschillende manieren invulling gegeven: de ene manier geldt voorde
examenleerlingen, de andere manier geldt voor de niet-examenleerlingen.
Voor de examenleerlingen geldt dat zij op school lessen van 45 minuten volgen volgens het
bovenstaande rooster. Voordeze leerlingen geldt uiteraard dat zij zich op school houden aan de
richtlijnen van het RIVM.
Voorde niet+xamenleerlingen geldt dat zij digitaal lessen van 30 minuten volgen. Na iedere les
van een half uur geldt het overgebleven ingeroosterde kwartier als tijd om van les te wisselen, een
korte pauze te nemen en even los te zijn van het scherm.
Vooralle leerlingen geldt dat alle lessen in het roosterdoorgaan, dus ook de lessen LO.

Maatwerk en derde vak
Ook voorde maatwerklessen geldt dat die gewoon doorgaan. Het accent in de maatwerkuren ligt in
deze periode op versterking. De maatwerkuren zijn gericht op de toets- en SE-week die in het
verschiet ligt na de kerstvakantie. ln het geval van digitale maatwerkuren worden de leerlingen voor
deelname uitgenodigd door hun maatwerkdocent.
De zelfstandig-werkuren worden doorde examenleerlingen op school doorgebracht, doorde niet-
examenleerlingen thuis.
De derdevakkers volgen in deze periode het rooster dat ze gewend zijn.

IoeÍs- en SE-weken, mondelingen
Aan de planning van de SE-week verandert niets. We moedigen onze examenleerlingen aan actief in
de lessen te zijn en zo spoedig mogelijk met de voorbereidingen te beginnen. De mondelinge
tentamens vinden net als de schriftelijketentamens op school plaats. Het roosterdaarvoorwordtnog
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een keer op juistheid doorgelopen. Vanwege degewijzigde lestijden kan het gebeuren dat
mondelingen die in de week van 11 januari gepland staan verplaatst worden.
DeToetsweek vooralleniet-examenleerlingen begintopmaandag25januari. Wij gaanervanuitdat
onze leerlingen dan nog een week fysiek onderwijs kunnen volgen voordat de toetsen plaatsvinden.
Het precieze programma van detoetsweek is nog niet bekend.

Mentoruur
De mentor heeft een keer per twee weken individueel of in kleine groepjes contact met zijnlhaar
mentorleerlingen en maakt hierover afspraken met de betreff ende leerlingen. Daarnaast gaat de
mentodes gewoon door, fysiek voorde examenleerlingen en online voorde niet-examenleerlingen.

Zorg & begeleiding
Uiteraard hebben we ook in deze periode van ondenruijs op afstand zorg voor het welbevinden van
onze leedingen. We realiseren ons dat thuis lessen volgen, je vrienden niet zien en wellicht zorgen
hebben om dierbaren invloed kan hebben op de leerling. Ouders/vezorgers diezich zorgen maken,
kunnen contact opnemen met de mentor van hun zoon of dochter. Vanuit school kunnen we de
leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werk en de GGZ inzetten om uw kind te begeleiden.
Leerlingen die om welke reden dan ook thuis niet het ondenrvijs op afstand kunnen volgen, mogen
naar school komen. Voordeze leerlingen worden individuele afspraken gemaakt. Als dit vooreen
leerling nodig is, kunnen de ouders/vezorgers contact opnemen met de mentor van de leerling.

Spe/regels voor online onderwijs
Online les krijgen vraagt om een aantal spelregels. Wij vinden het fijn als de onderstaande
aandachtspunten thuis wo rden besproken.

- als de les begint, zit de leerling klaar met de benodigde schoolspullen bij de hand;
- de camera moet aan staan, de microfoon staat uit,
- absenten worden bijgehouden;
- als de leerling ziek is, laten de ouders/vezorgers dat op de gebruikelijke manier aan ons

weten; in het geval van een coronabesmetting worden we graag op de hoogte gebracht, ook
in de vakantie;

- er wordt geen misbruik gemaakt van de online lessituatie.

Kerstvieingen
De kerstvieringen op school komen te vervallen. Sommige mentoren nodigen hun leerlingen uit voor
een online mentorbijeenkomst om stilte staan bij kerst.
De kerstactie voor het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt uitgesteld. Leerlingen die al cadeautjes
hebben gekochtvoordezorgmedewerkers maar dienog niet hadden ingeleverd, kunnen deze na de
lockdown mee naar school nemen.

Tot slot
Wij realiseren ons dat de lockdown-periode van zowel de ouders als de leerlingen veel veerkracht en
doozettingsvermogen zal vragen. Wij wensen jullie die kracht van harte toe!Tegelijkertijd blijven wij
ons met het hele team onder deze moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk inzetten voorde
leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die richten tot de mentor. We stellen het op prijs als we
de lijnen in deze periode kort houden.

Ten slotte wensen wij jullie een ontspannen vakantie, een zalig kerstf eest en alvast een gezond en
voorspoedig 2021.

Met vriend elijke g roet,

Sonja de Kreij


