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Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dinsdagavond heeft premier Rutte in zijn persconferentie gedeeld, dat de lockdown voor leerlingen in 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs, nog zeker geldt tot 9 februari. Een begrijpelijke, maar 
zeker voor onze leerlingen, lastige maatregel.  
 
Er zijn groepen die we naar school mogen halen, wanneer blijkt dat lessen online niet goed te volgen 
zijn. Klas 2BB4 is zo’n groep. In overleg met mevrouw Berkhof, mentor van jullie zoon of dochter 
hebben we een rooster gemaakt, waarbij we leerlingen naast de online lessen, ook fysiek onderwijs 
op school laten volgen. Door te kiezen voor online- en fysieke lessen denken we dat de leerlingen van 
klas 2BB4 beter tot hun recht komen en veel minder onderwijsachterstand op lopen.  
 
Vanaf maandag 18 januari zullen de leerlingen op maandag, woensdag en donderdag les krijgen op 
school. Naast de lessen van mevrouw Berkhof, zullen de meer praktijkgerichte vakken, zoals techniek 
en muziek op het rooster staan. Lessen die zo waardevol zijn naast de theorie.  
Op dinsdag en vrijdag blijven de lessen online. Alles is zichtbaar in Zermelo en Teams. 
 
We willen nog een aantal punten opnieuw onder de aandacht brengen, die erg belangrijk zijn tijdens 
de online les.  
 

- Leerlingen volgen de online les op een laptop, het liefst aan een werkplek zoals een tafel of 
bureau. 

- Leerlingen zijn verplicht de camera aan te hebben, de microfoon bij de start van de les uit.  
- Een lesuur duurt ook online 50 minuten, leerlingen zijn op tijd en verlaten de les niet eerder.  

 
We willen u alvast bedanken voor uw hulp en inzet thuis. We begrijpen dat we opnieuw een beroep 
op u doen en dat dit niet altijd gemakkelijk is.  
 
We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
Mevrouw H. Vossebeld,  
teamleider onderbouw 


