
Update coronamaatregelen 15 december 2020 
 
De kogel is door de kerk! Vanaf morgen gaan ook de VO-scholen in een vrijwel volledige lockdown tot 
maandag 18 januari. Alleen voor leerlingen uit de examenklassen en voor leerlingen die thuis geen 
gelegenheid hebben om tot leren te komen, mag de school opengesteld worden. Daarnaast mogen 
we leerlingen uit de voorexamenklassen alleen voor SE’s naar school laten komen. Een ingrijpende 
maatregel met grote consequenties voor leerlingen, ouders en collega’s! 
 
We hebben gisteren en vandaag uitgebreid gesproken over de consequenties en de beste 
maatregelen om het voor iedereen werkbaar te maken. Het belang van leerlingen staat daarbij 
voorop maar we beseffen goed dat ook zij door deze maatregelen niet alle aandacht kunnen krijgen 
die ze eigenlijk verdienen. 
 
In willekeurige volgorde hieronder de afspraken die we gemaakt hebben. Deze sluiten aan op het 
gisteren rondgestuurde protocol online lesgeven. 
 
Algemeen 

• Alle lessen van leerjaar 1 t/m 6 vinden vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met vrijdag 15 
januari 2021 online plaats.  

• De projecten in leerjaar 1 en 2 komen tot aan de toetsweek te vervallen. Dat geldt ook voor 
lessen LO (alle leerjaren), Nieuwe Media (leerjaar 1 en 2) en Universum (leerjaar 1). Overige 
vaklessen, maatwerkuren voor de onderbouw en de DC-uren in de bovenbouw gaan door. 

• We passen de lestijden als volgt aan: 

 
Vanaf morgen zijn deze lestijden ook in het lesrooster zichtbaar. Aan docenten het verzoek om de 
vergadertijden in teams aan deze lestijden aan te passen. 

• Donderdagmiddag 17-12 vervallen de lessen vanaf 12.25 uur (regulier) of 12.45 uur (MK); vrijdag 
18-12 vervallen alle lessen. 

• We houden deze donderdagmiddag 17-12 en / of vrijdagochtend 18-12 vrij voor individueel of 
groepsgewijs contact tussen de mentoren en hun leerlingen. 

 
Protocol online lessen 

• Alle lessen worden aangeboden via vergaderingen in Teams.  

• Bij DC-uren is het online-aanbod afhankelijk van het karakter: 
* Verwerkingsuren: de docent is online beschikbaar om (via de chat of via 
beeldverbinding) vragen te beantwoorden. 
* Ondersteuning of verdieping: de les wordt als een normale online les aangeboden. 

• Huiswerk wordt in de reguliere onderbouw genoteerd in Magister. In de bovenbouw 
volgen de leerlingen de studieplanners. 

• Leerlingen en de docent hebben hun camera aan en zijn zichtbaar voor elkaar. 

verkort regulier rooster (40 min.) verkort rooster MK (40+60 min.)

u1 08.30 09.10 u1 blok11 09.00 10.00

u2 09.15 09.55 u2 blok12 10.00 10.40

u3 10.00 10.40 pauze 10.40 11.00

pauze 10.40 11.00 u3 blok13 11.00 11.40

u4 11.00 11.40 u4 blok14 11.45 12.45

u5 11.45 12.25 pauze 12.45 13.15

pauze 12.25 12.55 u5 blok15 13.15 14.15

u6 12.55 13.35 pauze 14.15 14.25

u7 13.40 14.20 u6 blok16 14.25 15.05

u8 14.25 15.05



• De aanwezigheid bij de online-lessen wordt door de docenten bijgehouden in Magister 
(regulier) of Line (Monnikskap). 

  
Examenklassen 

• De 1e week na de kerstvakantie vinden alle lessen online plaats1. 

• De 2e week na de vakantie vinden de lessen op school plaats (nog steeds met aangepaste 
lestijden)2. 

• Docenten mogen buiten de les om met individuele examenleerlingen of groepjes van 
examenleerlingen op school afspraken maken voor fysiek contact. 

• Sportoriëntatie 5H/6V komt woensdagmiddag 16-12 te vervallen; de leerlingen die voor dit 
onderdeel (voetballen) hadden ingetekend, krijgen een vrijstelling en hoeven geen ander 
onderdeel hiervoor in de plaats te kiezen. 

• Het CPE Tekenen wordt woensdag 16-12 tussen 14.30 uur en 16.30 uur uitgedeeld in B006. 

• De SE-toets 5H Engels (book) die deze week zou worden afgenomen, is verplaatst naar de week 
van 11 januari en wordt dan tijdens de les Engels afgenomen. 

 
Toetsweek 

• De toetsweek regulier gaat in principe gewoon door en start voor vrijwel alle klassen op 
donderdag 21 januari.  

• Voor de zekerheid gaan we twee scenario’s voor de toetsweek regulier uitwerken: 
- lockdown afgelopen -> toetsweek gaat in zijn geheel gewoon door 
- lockdown loopt nog -> alleen SE’s 4H, 5H, 5V, 6V 

• Het rooster voor de toetsweek wordt a.s. donderdag 17 december gepubliceerd waarbij we 
uitgaan van een ‘normale‘ situatie. In het rooster ontbreken dan nog enkele mondelinge examens 
die in de week na de kerstvakantie worden ingeroosterd. 

• Voor de Monnikskap wordt apart bekeken of de toetsweek voor alle leerjaren door moet gaan; 
hierover volgt nader bericht. 

 
Overige toetsen 

• Inhaal-SE’s die a.s. donderdagmiddag (voor 16 leerlingen) gepland staan, gaan door vanaf 12.30 
uur in B103. 

• Eventuele SE’s die buiten de toetsweek vallen, worden i.o.m. de docent op een geschikt moment 
op school afgenomen.  

• Voortgangstoetsen kunnen (al dan niet in alternatieve vorm) conform planning worden 
afgenomen. 

 
Leerlingen die thuis geen goede leeromgeving hebben 

• Er vindt de komende dagen door de mentoren een Inventarisatie plaats van leerlingen die op 
school mogen komen werken omdat deze leerlingen thuis een situatie hebben waarin leren 
onmogelijk is. Zij geven de namen uiterlijk vrijdag 18-12, 12.00 uur door aan de 
teamcoördinatoren.  

• Vrijdag 18-12 maken we een definitieve selectie en worden de leerlingen per mail uitgenodigd 
door de teamcoördinator. 

• Leerlingen die geen goede iPad hebben om de lessen online te kunnen volgen, kunnen gedurende 
de hele lockdown een iPad lenen in de mediatheek. Zij mogen de iPad in de kerstvakantie thuis in 
beheer houden. De iPad blijft eigendom van de school. 

 
Activiteitendagen 

 
1 Met het oog op het beperken van besmettingsmogelijkheden kort na de feestdagen. 
2 Met het oog op een goede voorbereiding op toetsweek 2. 



• Aansluitend aan toetsweek 2 zijn op donderdag 28 januari en 29 januari twee activiteitendagen 
gepland. Vooralsnog gaan alle geplande activiteiten door.  

• Kort na de kerstvakantie zal het overzicht van de activiteiten gepubliceerd worden in de 
Nieuwslink, op de dagkrant en in de jaarplanning. 

 
 
Tot slot 
Alle hectiek, onzekerheid en steeds wisselende informatie maakt dat we het allemaal extra druk 
hebben en iedereen zal toe zijn aan een welverdiende vakantie. Bijt nog even door voor de laatste 
loodjes en geniet dan van een rustige vakantie met fijne feestdagen in kleine kring. Dat schijnt ook 
heel gezellig te kunnen zijn! 
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