
 

Zwolle, 19 december 2021 

 

 

Betreft: Brief n.a.v. persconferentie 18 december  

 

 

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

 

Gisteravond heeft u ongetwijfeld ook aan de buis gekluisterd gezeten. Het is weer zover: 

lockdown nummer 5. De scholen in het voortgezet onderwijs moeten de deuren ook sluiten. We 

zijn ons er terdege van bewust dat dit van ons allemaal weer veel gaat vragen, maar we zullen 

snel overschakelen. In deze brief willen we u informeren over de organisatie van het onderwijs 

tot aan de kerstvakantie. 

 

De sluiting van de scholen gaat naar verwachting duren tot en met zondag 9 januari, maar we 

zullen ons gaan voorbereiden op een mogelijk langere periode van online onderwijs. In de 

tweede week van de kerstvakantie wordt er meer duidelijk over de periode vanaf 10 januari, 

dus dan zullen we u weer verder informeren over de vormgeving van het onderwijs en over 

toetsweek 2. 

 

Op basis van de huidige maatregelen zijn we tot de volgende keuzes gekomen: 

• Maandag 20 december vervallen alle lessen. De leerlingen mogen naar school komen om 

spullen uit hun kluisjes te halen. De Westerlaan is hiervoor maandag geopend van 9.00 tot 

11.00 uur. De locatie aan de Zoom is de gehele dag geopend. 

• Dinsdag de 21e, woensdag de 22e en donderdag de 23e geven we online onderwijs voor alle 

klassen (Jong Celeanum tot en met klas 6).  

• We werken vanaf dinsdag 21 december met het 30-minutenrooster waar we de vorige 

lockdown ook mee hebben gewerkt (zie verderop in deze brief). 

• Leerlingen die onmogelijk aan een eigen device kunnen komen, kunnen maandag een 

leenlaptop komen halen bij de receptie van de Zoom.  

• Vrijdag 24 december is er een online kerstactiviteit per tutor. Deze activiteit vindt plaats op 

het 2e en 3e uur van het 30-minutenrooster (9.20 tot 10.25 uur). 

• Aan de Zoom wordt noodopvang georganiseerd. Deze noodopvang kan door de 

ouders/verzorgers worden aangevraagd bij mevrouw L. Dijs, zorgcoördinator, 

(ldijs@celeanum.nl). Tutoren kunnen in overleg met ouders/verzorgers en het 

ondersteuningsteam ook leerlingen aanmelden.  

• In januari staat toetsweek 2 op de planning. We gaan er vooralsnog vanuit dat die op de 

geplande data door zal gaan. 

 

Dit zijn ingrijpende veranderingen zo vlak voor de kerstvakantie. We willen ervoor zorgen dat 

het onderwijs zo goed en zo kwaad als dat gaat toch doorgang kan vinden. Vlak na de 

kerstvakantie is de volgende toetsweek en we willen leerlingen daar goed voorbereid laten 

aankomen. Daarnaast willen we graag als school onze verantwoordelijkheid nemen en er zijn 

voor onze leerlingen. Vooral dit laatste punt weegt zwaar. Het is voor ons allemaal al twee jaar 
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hard werken, maar ook zeker voor onze leerlingen. We zijn het aan ze verschuldigd om onze 

leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in deze lastige periode.  

 

Ook van ons personeel wordt nu in korte tijd weer veel gevraagd. We rekenen op uw begrip 

voor mogelijke opstartproblemen in de komende week. 

 

Komende week worden vanaf dinsdag de lessen via Teams gegeven volgens het onderstaande 

30-minutenrooster: 

 

30-minutenrooster      

1e uur 08.45 – 09.15  

Pauze 

4e uur 10.40 – 11.10  

Pauze 

7e uur 12.35 – 13.05  

2e uur 09.20 – 09.50  5e uur 11.15 – 11.45  8e uur 13.05 – 13.35  

3e uur 09.55 – 10.25  6e uur 11.50 – 12.20   

 
Bij onze online lessen gelden de volgende regels: 

• 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.  

• Leerlingen nemen alleen deel aan hun eigen online lessen waarvoor ze zijn uitgenodigd.  

• Leerlingen hebben de camera te allen tijde 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.  

• Online lessen met docenten en leerlingen mogen niet worden opgenomen, bewerkt en/of 

gedeeld op social media of op een andere manier.  

• Ouders en andere huisgenoten kijken/luisteren niet onaangekondigd mee met online 

lessen.  

 

Het is erg jammer dat we het kalenderjaar nu niet in gezamenlijkheid kunnen afsluiten op school. 

De afgelopen lockdowns hebben ons duidelijk laten zien dat de school niet alleen een plek is om 

te leren, maar ook een plek is om samen te zijn. We zullen ons best doen om het online onderwijs 

weer op te starten en we hopen onze leerlingen in januari gewoon weer op school te ontvangen. 

 

We wensen iedereen alvast fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


