
 

 

 

 

 

Helmond, 13 januari 2021 

 

 

Betreft: verlenging lockdown eindexamenleerlingen  

 

Geachte ouders, verzorgers, beste leerling, 

 

Het hing al enige tijd in de lucht, maar gisterenavond tijdens de persconferentie van onze minister-president is 

duidelijk geworden dat de middelbare scholen in Nederland de deuren langer gesloten moeten houden. 

Vooropgesteld, de gezondheidszorg moet ontlast worden en de volksgezondheid heeft prioriteit boven alle andere 

zaken, maar toch betreuren we het dat we onze leerlingen niet op school kunnen ontvangen. We schreven al eerder  

dat onderwijs wat ons betreft het beste vorm krijgt óp school, waar we met en van elkaar kunnen leren. In deze 

brief leggen we u uit wat het besluit van gisterenavond betekent voor de komende weken. 

 

Lessen van 40 minuten 

We continueren het afstandsonderwijs voor uw zoon, dochter. We zijn tevreden met de wijze waarop dat in de 

periode vanaf de kerstvakantie tot nu toe verloopt. Uw zoon, dochter krijgt in elk geval t/m 9 februari online les via 

MS-Teams. Daarbij stappen we over naar lessen van 40 minuten. Een online les van 50 minuten duurt in onze 

ogen te lang en dan moet uw zoon, dochter teveel tijd achter het scherm doorbrengen. Door over te schakelen naar 

40 minuten is tijdens de lessen meer ruimte voor zelfstandige verwerking, kunnen leerlingen meer vragen stellen 

en is aan het einde voldoende tijd om te switchen naar de volgende online les. Omdat alle eindexamenleerlingen 

vanaf a.s. maandag wel weer fysiek lessen volgen op school en zij ook lessen van 40 minuten krijgen, schakelen 

we de tijdseenheid voor beide doelgroepen gelijk en blijft het roostertechnisch te organiseren. 

 

Alle lessen gaan door volgens het rooster in Magister. De online lessen worden aangemaakt via MS-Teams. Het 

lesrooster van 40 minuten is als volgt:  

08.30 uur – 09.10 uur Lesuur 1 

09.10 uur – 09.50 uur Lesuur 2 

09.50 uur – 10.30 uur Lesuur 3 

10.30 uur – 10.50 uur Pauze 

10.50 uur – 11.30 uur Lesuur 4 

11.30 uur – 12.10 uur Lesuur 5 

12.10 uur – 12.40 uur Pauze 

12.40 uur – 13.20 uur Lesuur 6 

13.20 uur – 14.00 uur Lesuur 7 

14.00 uur – 14.40 uur Lesuur 8 

 

  



 

Plustijden voor de onderbouw 

De plustijden voor de onderbouw worden hervat. De leerlingen uit de onderbouw kunnen op dinsdag, woensdag 

en donderdag tijdens het 7e lesuur (klas 1 + 2 alle niveaus) terecht bij de verschillende plustijden. De leerlingen van 

klas 3 (alle niveaus) kunnen op dinsdag, woensdag en donderdag het 8e lesuur inschrijven voor de plustijden.  

De leerlingen weten zelf hoe zij dat kunnen doen. In Magister kunnen de leerlingen het aanbod zien. De vakdocent 

die de plustijden verzorgt, nodigt de leerlingen vervolgens uit via MS-Teams. In theorie is het mogelijk om tot 5 

minuten van tevoren in te schrijven voor een plustijd. Om te voorkomen dat dit technisch misgaat, roepen we de 

leerlingen op om tijdig in te schrijven via Magister. 

 

Afspraken online lessen 

De reeds gemaakte afspraken voor het werken in de online lessen blijven gehandhaafd. In het kort: 

- De leerlingen zijn verplicht aanwezig in de online lessen. De aanwezigheid wordt gecontroleerd en geregistreerd 

in Magister;  

- Leerlingen dienen hun camera aan te hebben staan en de microfoon uit; 

- Als de docent vraagt om de microfoon aan te zetten, dan wordt dat verzoek opgevolgd; 

- De leerlingen dienen zich te gedragen tijdens de online les. Als dat niet gebeurt, kan dat leiden tot een 

verwijdering uit deze online les; 

- De leerling toont een goede inzet en bereidt zich voor op de online lessen. 

 

Contact met de mentor en de vakdocent 

Het leidende communicatiemiddel blijft Magister. Hierin zal de leerling huiswerk, presentaties, opdrachten en 

studiewijzers terugvinden. Vragen stellen tijdens de lessen kan via de chat in MS-Teams. Indien de leerling buiten 

de lessen vragen heeft, kan de leerling deze te stellen via de Magistermail. Als de individuele vakdocent heeft 

aangegeven dat het mogelijk is om ook buiten de lestijden de chatfunctie in MS-Teams te gebruiken, is dat mogelijk. 

 

Ook de mentorlessen van uw zoon, dochter gaan door volgens rooster. Contact met school blijft belangrijk. Door 

het afstandsonderwijs is het voor ons ook lastiger om de persoonlijke situatie van leerlingen in te schatten. We 

roepen u met klem op, indien u vragen of opmerkingen heeft, contact op te nemen met de mentor van uw zoon, 

dochter. Het is belangrijk dat we samen met u op blijven trekken op pedagogisch en onderwijskundig gebied. We 

denken graag met u mee als dat nodig is!  

 

Onderwijsachterstanden, gemiste toetsen en de toetsweek  

We realiseren ons dat er zorgen zijn over onderwijsachterstanden. Hoezeer we ons voor kunnen stellen dat er 

sprake is van onderwijsachterstanden op inhoudelijk vlak, gaat onze eerste zorg uit naar het schoolritme. We 

merken dat sommige leerlingen het lastig vinden zich te blijven inzetten voor school. De studievaardigheden, zoals 

plannen en organiseren, maar ook het maken van huiswerk, zijn zaken om in de gaten te houden. Als de school 

weer open mag, zijn dat zaken waar wij mee aan de slag moeten. Doordat de zomervakantie dit schooljaar relatief  

laat begint en veel buitenschoolse activiteiten helaas zijn komen te vervallen, hebben we nog veel onderwijstijd 

voor de boeg dit schooljaar.  

 



 

Leerlingen missen uiteraard toetsen die gepland staan/stonden tijdens deze lockdown. We zullen veel van deze 

toetsen schrappen, zodat er niet teveel inhaalwerk op de leerlingen wacht als zij terugkomen op school. We 

inventariseren wat noodzakelijk is om nog te maken. Andere tussentijdse toetsen worden geschrapt.  

Toetsweek 2 stond gepland in de week van 15 t/m 19 maart 2021, maar wordt voor alle leerlingen in de school 

doorgeschoven naar de week van 22 t/m 26 maart 2021. Voor de leerlingen van 4M, 4H, 4V, 5V begint deze 

toetsweek op vrijdag 19 maart 2021. Ook daarbij geldt dat we t.z.t. moeten kijken of aanpassingen in de toetsstof  

noodzakelijk is, als deze niet (voldoende) behandeld is.  

 

Open dag en lesvrije dag 

Onze open dag op zondag 7 februari gaat niet door. We onderzoeken de mogelijkheid om de open dag fysiek door 

te laten gaan, maar dan op een later moment. Maandag 8 februari staat gepland als een vrije dag. Deze vrije dag 

komt te vervallen en verplaatsen we naar een nog later te bepalen moment, afhankelijk van de verplaatsing van de 

open dag. Daarover volgt later meer informatie. Voor nu is het belangrijk te weten dat maandag 8 februari een 

reguliere (online) schooldag zal zijn.    

 

Aanwezigheidsregistratie 

We staan in nauw contact met de leerplichtambtenaren. Het overgrote deel van de leerlingen is aanwezig in de 

lessen en werkt goed mee aan het verzoek om de camera’s aan te zetten. Hierdoor kunnen onze docenten goed 

registreren welke leerlingen aanwezig zijn tijdens de online lessen, maar is ook interactie mogelijk.  

Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met leerlingen die hun camera weigeren aan te zetten of zeggen 

dat de camera kapot is. Dat is jammer en belemmert het onderwijsproces. We benadrukken nogmaals het belang 

van het gebruik van de camera. Indien de camera bij een leerling structureel niet aan staat, zijn wij genoodzaakt dit 

melden als onwettig verzuim bij de leerplichtambtenaar.  

 

In principe gaan we er vanuit dat de leerlingen die milde gezondheidsklachten hebben of in quarantaine moeten 

als gevolg van een coronabesmetting bij een huisgenoot, wel de online lessen kunnen volgen. Mocht dat niet 

mogelijk zijn, dan verzoeken we u om uw zoon, dochter ziek te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer 

van de school (0492-792000) of via de Magisterapp.  

Ondertussen blijven wij dagelijks controleren of de leerlingen present gemeld worden in de online lessen. Als dat 

niet het geval is, zullen de onderwijsondersteuners contact met u opnemen.  

 

Tot slot 

Het zijn vreemde tijden. Hopelijk lukt het u om thuis alles goed te blijven organiseren. We realiseren ons dat elke 

verandering die wij doorvoeren, ook voor u thuis betekent dat er geschakeld moet worden. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt daarvoor terecht bij de mentor, 

leerlingcoördinator of afdelingsleider van uw zoon, dochter. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


