
 

Zwolle, 5 februari 2021 

 

 

 

Betreft: Onderwijs tot de voorjaarsvakantie 

 

 

 

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

 

De komende twee weken veranderen de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus 

niet voor het voortgezet onderwijs. Voor klas 1 t/m 5 blijft de situatie dus ook zoals het de 

afgelopen weken is geweest: de lessen worden online volgens een 30-minutenrooster 

aangeboden. Op basis van onze ervaringen met de digitale lessen hebben we de regels voor de 

digitale lessen aangevuld. Hieronder staan de regels die gelden tijdens het online onderwijs:  

 

 Wat je in real life niet zou doen, doe je ook online niet. 

 De leerlingen zijn op tijd in de les volgens het rooster. Afwezigheid wordt geregistreerd. 

 Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd. 

 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. 

 Videolessen met leraren en leerlingen mag je niet opnemen, bewerken en/of delen op social 

media of op een andere manier. 

 Ouders/verzorgers en andere huisgenoten kijken/luisteren niet onaangekondigd mee met 

videolessen. 

Klas 6 

De afgelopen twee weken was aanwezigheid op school voor leerlingen van klas 6 facultatief. Op 

maandag 8 februari is de school gesloten vanwege de weersvoorspellingen en is het volledige 

lesaanbod digitaal. Vanaf dinsdag 9 februari verwachten we de leerlingen van klas 6 weer 

gewoon voor alle lessen op school. De lessen voor de zesde klassen zullen op school volgens het 

bovengenoemde 30-minutenrooster worden aangeboden. Vanwege de 1,5m-maatregel zullen 

de leerlingen zich wel over twee lokalen moeten verspreiden. De leerlingen die niet bij de docent 

in het lokaal kunnen zitten, kunnen de les via Teams volgen. Dat geldt ook voor leerlingen die 

bijvoorbeeld vanwege quarantaine niet op school kunnen komen.  

 

 

 

 



 

Maatregelen op school 

De aanwezigheid van grote(re) groepen mensen op school, betekent ook dat we weer even stil 

moeten staan bij de veiligheid op school. Om de veiligheid van onze medewerkers en de 

leerlingen goed te kunnen waarborgen, nemen we de volgende maatregelen: 

 

 In het atrium staan minder tafels en stoelen en deze staan op 1,5m afstand. De plekken voor 

de stoelen zijn op de vloer gemarkeerd. 

 Wanneer de 1,5m-maatregel in het atrium (en de rest van de school) onvoldoende in acht 

wordt genomen, zullen we overstappen op het beleid dat leerlingen tussenuren en pauzes in 

de lokalen doorbrengen. 

 Leerlingen die consequent de 1,5m niet in acht nemen, zal door de schoolleiding de toegang 

tot het gebouw ontzegd worden.  

We merken dat sommige leerlingen moeite hebben om alert te blijven op naleving van de 

maatregelen. We willen heel graag het maximale halen uit de uitzonderingspositie die de 

leerlingen van de zesde klassen hebben en daarvoor is een zorgvuldige naleving van de geldende 

maatregelen van belang. Zonder die naleving kunnen we de veiligheid voor onze medewerkers 

en leerlingen onvoldoende waarborgen. We rekenen hierin dus op het begrip en de 

medewerking van de leerlingen van de zesde klassen en zullen ze hierop aanspreken. 

 

Na de voorjaarsvakantie 

Het is lastig te voorspellen wat de maatregelen zullen zijn na de voorjaarsvakantie. We bereiden 

ons natuurlijk voor op meerdere scenario’s, maar we hopen in ieder geval dat er maatregelen 

voor langere tijd worden aangekondigd en dat we weer meer leerlingen op school mogen 

ontvangen. Zodra er meer bekend is over de situatie na de voorjaarsvakantie zullen we daarover 

communiceren. 

 

Het is voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers lastig dat er zo weinig sociaal contact 

kan zijn en dat het leven op een aantal punten stil lijkt te staan. Ook een schoolgebouw wat zo 

stil is heeft iets treurigs. Ik hoop dus van harte dat ik veel van jullie na de voorjaarsvakantie weer 

tegenkom op school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


