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Lockdown 
Op maandag 14 december was er weer een toespraak van premier Rutte. Het gaat niet 
goed met het aantal besmettingen met het coronavirus. Nederland gaat daarom in een 
strenge lockdown. Via deze link kunt u lezen welke regels gelden vanaf nu tot en met 
dinsdag 19 januari: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-
antwoord/toespraak-14-december-in-eenvoudige-taal 

We zijn blij dat we de leerlingen van de (voor)examenklassen na de vakantie in elk geval 
deels op school mogen ontvangen. Hieronder leest u precies wat er voor welk leerjaar gaat 
gelden.  

Leerlingen van klas 1 en 2 blijven thuis 
Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen blijven vanaf woensdag 16 december thuis. Zij hebben 
kerstvakantie tot en met 3 januari. Op woensdag 16 of donderdag 17 december hebben 
zij een online mentor-afspraak. De mentor bespreekt met hen of het ze lukt om in te loggen 
via Teams. 

Vanaf 4 januari hebben de leerlingen van klas 1 en 2 online lessen via Teams. Zij krijgen 
alle vakken, behalve LO, kunstvakken, mens & techniek en het praktijkvak van de 
beroepsrichting. Verderop in deze nieuwsbrief leest u welke regels er gelden in de lessen 
via Teams.  

De toetsen van klas 1 en 2 worden indien mogelijk digitaal op afstand afgenomen of komen 
te vervallen.  

Leerlingen van klas 3 blijven gedeeltelijk thuis 
Leerlingen van klas 3 blijven vanaf woensdag 16 december thuis. Zij hebben kerstvakantie 
tot en met 3 januari. Op woensdag 16 of donderdag 17 december hebben zij een online 
mentor-afspraak. De mentor bespreekt met hen of het ze lukt om in te loggen via Teams. 

Vanaf 4 januari volgen leerlingen van klas 3 al hun theorielessen vanuit huis via Teams. 
De praktijklessen die bij de beroepsrichting horen, volgen zij op school. Het rooster zal zo 
worden aangepast dat zij genoeg reistijd hebben. Verderop in deze nieuwsbrief leest u 
welke regels er gelden in de lessen via Teams.  

PTA-toetsen van de praktijkvakken worden op school afgenomen. PTA toetsen van de 
theorievakken worden indien mogelijk op school afgenomen of anders verplaatst. 
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Leerlingen van klas 4 hebben les op school 
Leerlingen van klas 4 blijven vanaf woensdag 16 december thuis. Zij hebben kerstvakantie 
tot en met 3 januari. Op woensdag 16 of donderdag 17 december hebben zij een online 
mentor-afspraak. De mentor bespreekt met hen of het ze lukt om in te loggen via Teams. 

Vanaf 4 januari volgen leerlingen van klas 4 al hun lessen op school. De toetsen worden 
op school afgenomen.  

Een les via Teams 
Voor de lessen die in Teams worden gegeven, gelden bepaalde regels. Net als voor de les 
in een klaslokaal op school. 

• De leerling is aanwezig: de docent ziet dat doordat de camera aanstaat 
• De docent meldt de leerling absent als de leerling niet aanwezig is 
• De leerling volgt de les via Teams en zorgt voor de juiste boeken en andere 

spullen 
• De lessen duren 50 minuten. De docent zal een korte instructie geven, waarna de 

leerlingen een opdracht krijgen. Tussendoor is er weer een kort instructiemoment 
en aan het einde sluit de docent de les gezamenlijk af. 

• Als de leerling ziek is, dan meldt u hem/haar af zoals u gewend bent via magister 
of via de telefoon.  

Ouders met cruciale beroepen 
Als u als ouder(s)/verzorger(s) beiden een cruciaal beroep heeft (zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-
studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen ) dan mag u de school vragen 
om opvang voor uw kind. Wij vragen u om het uiterlijk donderdag 17 december aan de 
mentor door te geven als u daar gebruik van wilt maken.  

Laptops 
De leerlingen van klas 1 t/m 3 hebben een laptop of telefoon nodig om hun online lessen 
te kunnen volgen. Er is in de klassen gevraagd wie dat niet hebben. Aan die leerlingen  

 

 



 
 

Informatiebulletin voor 
ouder(s) en verzorger(s) 
rondom Corona    
 

dinsdag 15 december 2020                      nr.12 3 

 

kunnen we een laptop uitlenen. Ouders moeten tekenen voor ontvangst. U krijgt daarover 
bericht van de mentor.  

Fijne feestdagen 
We wensen u ondanks alles fijne feestdagen. We hopen dat u binnen de regels toch een 
gezellige tijd kunt hebben met elkaar. We zien de leerlingen graag in goede gezondheid 
online of op school terug op 4 januari.  

Op 18 januari is er een studiedag voor docenten. Na de lockdownperiode (op 19 januari) 
hopen we alle leerlingen weer op school terug te zien. Wij zullen u daarover na 12 januari 
een nieuw informatiebulletin sturen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Marc Teulings  directeur 
Viola Scheerder  adjunct-directeur  


