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Aan  
de leerlingen van leerjaar 1 en 2 
en hun ouder(s)/verzorger(s) 
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Onderwerp:      Datum:     
Inrichting onderwijs vanaf 18-01    15 januari 2021 
 
 
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. We hebben daarom met het team gekeken naar welke aanpassingen we nog 
kunnen doen, om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk in te kunnen vullen. 
 

- Tekenen blijft in het lesrooster staan. Leerlingen geven aan dat dit een welkome afwisseling is, naast 
de theorielessen. Dit is op afstand goed vorm te geven voor de docenten.  

- Handvaardigheid, wordt teruggebracht van 2 lesuren, naar 1 lesuur. Leerlingen werken naast dit 
lesuur, zelfstandig aan een grotere opdracht 

- Techniek, wordt teruggebracht van 2 lesuren, naar 1 lesuur.  
- Muziek, de lesuren staan niet in het lesrooster. Leerlingen hebben een opdracht van de docent 

gekregen en er zijn afspraken hoe ze de docent kunnen bereiken voor vragen.  
- Lichamelijke opvoeding, deze uren blijven uit het rooster. Onze enthousiaste docenten lo bieden twee 

keer per week challenges aan, waarbij we leerlingen vooral willen aanmoedigen hieraan mee te doen.  
 
Een lesdag online is intensief. Met deze aanpassingen hebben we een aantal wijzigingen in het rooster door 
kunnen voeren, waardoor de meeste lesdagen korter zijn geworden. Dus iets minder lestijd, maar met meer 
energie te volgen door onze leerlingen.   
 
Vanaf maandag 18 januari gaan alle wijzigingen in. Dit alles is zichtbaar in Zermelo. Lessen worden volgens 
Zermelo door de docent gepland in teams.  
 
Tot slot willen we 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.  
 
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
Mevrouw H. Vossebeld,  
teamleider onderbouw 


