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Betreft: Lockdown 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteravond heeft de rijksoverheid aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot in ieder 

geval 7 februari. Daarbij blijven de reeds geldende maatregelen overeind, met als toevoeging 

dat op school de anderhalve meter tussen leerlingen terugkeert. Dit heeft uiteraard 

consequenties voor hoe het onderwijs vormgegeven zal worden. Met deze brief wil ik u 

informeren over de uitgangspunten die de schoolleiding hanteert bij het opstellen van het beleid 

voor de komende weken. Donderdag aanstaande wordt over de beleidsvoornemens gesproken 

in de MR, dus vrijdag ontvangt u definitief bericht over eventuele wijzigingen met betrekking tot 

het afstandsonderwijs en toetsweek 2.  

 

Digitaal onderwijs 

Op basis van tussentijdse evaluaties blijkt dat de keuze voor een 30-minutenrooster, waarbij alle 

lessen voor klas 1 t/m 5 via Teams worden gegeven, goed bevalt. Het heeft uiteraard de 

voorkeur om op school een 45-minutenrooster te volgen, maar gegeven de omstandigheden 

blijkt dit een goed alternatief. We hanteren in ieder geval tot 9 februari een 30-minutenrooster 

en geven onze lessen via Teams. 

 

Bij het gebruik van Teams gelden nog steeds 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.  

 

Wel is gebleken dat het prettig is om meer korte pauzemomenten tussen de lessen door te 

hebben om even te kunnen omschakelen, spullen klaar te leggen of een sanitaire stop te maken. 

Om die reden zullen we waarschijnlijk nog wel aanpassingen doen in de lestijden. Hierover hoort 

u vrijdag meer. 

 

 

 



 

 

 

 

Toetsweek 2 

De schoolleiding vindt het belangrijk dat toetsweek 2 doorgaat. Leerlingen moeten de kans 

krijgen te laten zien wat ze in hun mars hebben. Daarbij willen we de druk niet verschuiven naar 

later in het jaar. Hiermee voorkomen we ook verdere achterstanden of lange en ingewikkelde 

inhaalprogramma’s.  

 

Het bovenstaande zou uiteraard grote consequenties voor de praktische uitvoering van 

toetsweek 2 hebben. Op dit moment overwegen we een scenario waarbij de voortgangstoetsen 

online worden afgenomen en de schoolexamens op school. Zoals gezegd wordt er donderdag 

echter gesproken over de beleidsvoornemens op dit punt, dus vrijdag ontvangt u bericht over  

 

 

de uitvoering van toetsweek 2. Voor de leerlingen is het in ieder geval goed om te weten dat de 

schoolleiding ervan uitgaat dat ze getoetst zullen worden op de reeds aangekondigde toetsstof. 

We willen leerlingen dus ook graag aanmoedigen om zich te blijven voorbereiden op de 

toetsweek. 

 

Tot slot 

We zijn wederom geconfronteerd met een nieuwe samenstelling van maatregelen. Inmiddels 

zijn we gelukkig geoefend in het snel aanpassen van ons onderwijs. Hoewel we reikhalzend 

uitkijken naar het moment dat we al onze leerlingen weer op school mogen ontvangen, zullen 

we er voor nu digitaal het beste van moeten maken. Met de aanpassingen die we vrijdag met u 

zullen communiceren vertrouw ik erop dat we samen goed door deze bijzondere periode zullen 

komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


