
 

 
Zwolle, 15 december 2020 
 
 
 
Betreft: Lockdown 
 
 
 
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteravond heeft de minister-president in een persconferentie een nieuwe lockdown 
aangekondigd. Dit betekent voor ons dat de school vanaf woensdag 16 december tot in ieder 
geval maandag 18 januari gesloten zal zijn. Het is dus verstandig om alle boeken en andere 
leermiddelen die nog op school liggen z.s.m. mee naar huis te nemen. Uiteraard is bieden we de 
komende dagen ook nog gelegenheid om kluisjes leeg te halen wanneer een leerling toch iets 
vergeten is. 
 
Vanaf woensdag worden alle lessen van het Celeanum digitaal via Teams aangeboden, volgens 
het onderstaande 30-minutenrooster: 
 

30-minutenrooster 

1e uur 08.45 – 09.15 

2e uur 09.15 – 09.45 

3e uur 09.45 – 10.15 

4e uur 10.15 – 10.45 

Pauze 

5e uur 11.15 – 11.45 

6e uur 11.45 – 12.15 

7e uur 12.15 – 12.45 

8e uur 12.45 – 13.15 

9e uur 13.15 – 13.45 

 

Het huidige rooster zal in magister volledig worden omgezet naar deze lestijden. In tegenstelling 

tot de lockdown in het voorjaar worden nu dus alle lessen digitaal aangeboden. We kiezen voor 

een verkort rooster omdat we het onwenselijk vinden om leerlingen de hele dag naar het 

beeldscherm te laten kijken en omdat we ’s middags gelegenheid willen bieden voor individuele 

afspraken tussen leerlingen onderling of leerlingen met docenten. Om dit mogelijk te maken is 

ook in Teams de optie weer open gezet voor leerlingen om eigen afspraken in te plannen. 

 

Bij het gebruik van Teams gelden de volgende regels: 

- De leerlingen zijn op tijd in de les volgens het rooster. Afwezigheid wordt geregistreerd. 
- Leerlingen hebben de camera ten alle tijden aan en de microfoon uit, tenzij ze gevraagd 

wordt de microfoon aan te zetten. Leerlingen die niet zichtbaar in beeld zijn worden als 
absent geregistreerd. 

- Leerlingen die willen reageren of iets willen vragen steken via Teams hun hand op. 
- Leerlingen maken gebruik van een koptelefoon om echo’s en galm te voorkomen. 



 

- De docent heeft ook de camera aan en de microfoon aan. Dit betekent niet dat de docent 
gedurende de gehele les voor de camera hoeft te zijn. Er mag gebruik gemaakt worden van 
een gedeeld scherm om bijvoorbeeld een powerpoint te tonen. 

- Het is leerlingen niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames van de lessen te maken.  
 
We verwachten dus van alle leerlingen dat ze een device hebben waarmee ze de lessen in Teams 
kunnen volgen. Wanneer een leerling geen geschikt device tot zijn of haar beschikking heeft,  
kan er een laptop van school geleend worden. Deze kan via de tutor worden aangevraagd. 
 
Examenkandidaten 

Tijdens de persconferentie is gesproken over uitzonderingen op de lockdown voor 

examenkandidaten. Morgen komt de VO-raad met aanvullende informatie. Op basis van deze 

nieuwe informatie zullen we deze week nog verder met u communiceren. 

 

Opvang kwetsbare groepen 

Net als in de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 wordt het Celelokaal ingericht voor de 

opvang van kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met een vitaal beroep. In dit lokaal 

wordt ook ondersteuning door de leerlingbegeleiders geboden. Aanmelding voor het Celelokaal 

kan via mevrouw Dijs (ldijs@celeanum.nl). Examenkandidaten die thuis geen goede werkplek 

hebben en op school willen komen werken, kunnen dat aangeven bij hun tutor. In overleg zullen 

we dan werkplekken op school openstellen voor examenkandidaten. 

 

Ondersteuning Lyceo 

De huiswerkbegeleiding van Lyceo (op basis van de subsidieregeling) gaat digitaal door. Dit kan 

vanaf woensdag onmiddellijk door Lyceo worden omgezet naar een digitale omgeving. De 

bijspijkerlessen worden doorgeschoven tot na de lockdown, omdat hiervoor door Lyceo sterk 

de voorkeur wordt gegeven aan persoonlijke begeleiding op school. 

 

Toetsweek 2 

De toetsweek in januari overlapt goeddeels met de gisteren aangekondigde lockdown. We 
beraden ons nog op verschillende scenario’s en zullen op korte termijn laten weten hoe we de 
toetsweek gaan organiseren. 
 
Tot slot 
Deze nieuwe lockdown stelt ons weer voor een nieuwe uitdaging. Ik weet dat de lockdown in 
het voorjaar veel van ons allemaal heeft gevraagd, dus via deze weg wil ik iedereen ook veel 
sterkte wensen. Gelukkig hebben we allemaal veel geleerd van de eerste lockdown, dus we 
zullen snel kunnen overschakelen naar afstandsonderwijs.  
 
Het is spijtig dat we juist in deze tijd van het jaar weinig écht contact kunnen hebben. 
Desondanks wil ik iedereen een goede vakantie en fijne feestdagen wensen. Laten we hopen 
dat deze lockdown de laatste is en dat we in 2021 weer in goede gezondheid samen kunnen 
komen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

about:blank

