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Lockdown: scholen dicht per 16 december 

Dit schooljaar zijn we gestart met de hoop dat het een 'gewoon' 

schooljaar zou worden. Helaas bleek dat niet het geval te zijn, 

in de afgelopen maanden hebben we veel maatregelen moeten 

treffen om de risico's op coronabesmettingen zo veel mogelijk 

te beperken. Dat heeft flexibiliteit en aanpassingsvermogen van 

zowel onze leerlingen als van de school gevraagd. We zijn er 

trots op dat we samen geprobeerd hebben hier zo goed 

mogelijk mee om te gaan. In de persconferentie van 

maandagavond 14 december is bekendgemaakt dat per woensdag 16 december de scholen dicht gaan. 

Vanaf deze datum gaan we de lessen weer online vormgeven. Hierbij maken we gebruik van de kennis 

die we in vanaf maart hebben opgedaan. We vinden het spijtig dat we onze leerlingen niet in het 

schoolgebouw kunnen ontvangen, maar we zullen er samen alles aan doen om er in deze situatie het 

beste van te maken. Dat hebben we in de vorige periode van de schoolsluiting gedaan en we hebben er 

vertrouwen in dat het ons nu ook weer gaat lukken. 

 

We vragen aan u als ouder uw kind te ondersteunen tijdens de schoolsluiting. De ervaring in de vorige 

lockdown heeft ons geleerd dat er leerlingen zijn die het moeilijk vinden om zich op hun schoolwerk te 

concentreren.  

 

In deze Coronaspecial is te lezen wat de schoolsluiting inhoudt voor onze leerlingen.  

Lessen op afstand per woensdag 16 december 

De schoolgebouwen zijn vanaf woensdag 16 december tot in 
ieder geval maandag 18 januari dicht. Voor specifieke groepen 
leerlingen geldt hierop een uitzondering.  Dat betekent dat we 
onze lessen op afstand gaan verzorgen, via o.a. MS Teams. Dit 
geldt vooralsnog ook voor de examenklassen. Op vrijdag 18 
december geven we geen lessen, omdat we verwachten dat er 
die dag vlak voor de vakantie weinig studierendement zal zijn. 
Gezien de situatie in het land evalueren we regelmatig en 
kunnen nieuwe aanpassingen later nodig zijn. We volgen hierbij de adviezen van het Ministerie, het 
RIVM, de VO-raad en sociale partners en ons schoolbestuur. Op 12 januari maakt het kabinet bekend 
wat vanaf 18 januari van plan is. 
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De volgende wijzigingen willen we woensdag 16 december laten ingaan:  

1. Vanaf 16 december worden lessen op afstand gegeven volgens een 30-minutenrooster.  
2. Voor specifieke groepen blijft de school open: voor schoolexamens van examen- en 

voorexamenleerlingen en voor ‘kwetsbare’ leerlingen. Zie hieronder.  
3. De sportdagen op woensdag en donderdag en de kerstactiviteiten op vrijdag gaan deze week 

niet door. In plaats daarvan zijn er gewoon (online) lessen. Op vrijdag zijn er geen lessen.  
4. We starten woensdag 16 december om 8.30 uur (!) met een mentormoment, waarin we ingaan 

op de nieuwe situatie.  
5. We starten na de kerstvakantie op 4 januari om 9.30 uur met een mentormoment voor de 

leerlingen. Aansluitend starten de lessen vanaf het 3e uur volgens rooster vanaf dat moment. 

Hoe ziet de periode tot 18 januari eruit?  

De lockdown vanaf woensdag is geen vervroegde of verlengde 
kerstvakantie. Er wordt gewoon (online) lesgegeven en de 
aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister. We hanteren 
hierbij strakkere afspraken dan in maart/april, omdat we met 
elkaar nu meer ervaring hebben.  

 

 

Rooster en organisatie  

• Het reguliere lesrooster in Magister blijft bestaan en wordt verkort naar 30 minuten per vak. 

• De lessen vinden plaats tussen 9.00 en 13.00 uur, volgens onderstaand schema.   
  

uur lestijd 

1 09.00 –  09.30 

2 09.30 –  10.00 

3 10.00 –  10.30 

4 10.30 –  11.00 

Pauze 11.00 –  11.30   

5 11.30 –  12.00 

6 12.00 –  12.30 

7 12.30 –  13.00 

Pauze 13.00 – 13.30 
Werktijd 13.30 –  15.30 

Inleveren  15.30 

 

• Daarna is er tijd om met de verwerking bezig te gaan (huiswerk). Dit kan in de meeste situaties 
om uiterlijk 15.30 uur worden ingeleverd. 

• Mocht de lockdown langer gaan duren, dan kan een heroverweging van de les- en werktijden 
nodig zijn.  
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Een online les ziet er als volgt uit:  

1. In Magister staat welke informatie nodig is om de les te kunnen volgen en welk platform voor 
de les gebruikt gaat worden.  

2. Elk vak heeft een MS Teams-omgeving waarin de ‘les op afstand’ wordt vormgegeven. Elke les 
start met een ‘check in’ waarbij iedereen met beeld en geluid aanwezig is. De rest van de les 
bepaalt de docent of je (met beeld en geluid) aanwezig bent in Teams.  

3. De absentie (als ook te laat, huiswerk gemaakt e.d.) wordt bijgehouden in Magister en wordt 
hetzelfde behandeld als tijdens de fysieke lessen.  

4. De docent start elke les in Teams met de lesdoelen, een instructie, uitleg en vragen 
beantwoorden. Daarna kunnen leerlingen een opdracht krijgen die ze later op de dag moeten 
inleveren via Teams of Itslearning.  

5. De docent checkt de studievoortgang van die dag rond 15.30 uur door middel van de 
ingeleverde opdrachten. 

Studievoortgang en Toetsen  

• Toetsen worden in principe opgeschort. Hieronder staan enkele uitzonderingen;  

• Als er al een toets gepland stond in deze periode en het is mogelijk deze in een andere vorm af 
te nemen, dan mag de docent dat doen, rekening houdend met de studiebelasting.    

• De studievoortgang kan inzichtelijk gemaakt worden met formatieve evaluatie, met 
oefentoetsen of diagnostische toetsen (bijvoorbeeld via de toetsfunctionaliteit in Itslearning).  

• Praktische opdrachten (die in de PTO’s en PTA’s  staan) kunnen wel thuis gemaakt worden 
voor een cijfer.   

Toetsweek (voor)examenklassen 

• Toetsweek 2 (TW2) staat vanaf 13 januari in de planning voor 4V, 45H en 456A en behoort tot 
de uitzonderingen die wel georganiseerd mogen worden in het schoolgebouw. Dit geldt voor 
alle geplande toetsen van toetsweek 2. 

• We gaan ervan uit dat de laatste voorbereidingen voor de voorexamenklassen plaats kunnen 
vinden in de lessen op afstand.  

• Er staan ook schoolexamens gepland buiten de toetsweek, bijvoorbeeld practica en 
presentaties. Deze worden niet meer gepland voor de kerstvakantie, maar kunnen in de eerste 
week na de kerstvakantie worden gepland na 14.15 uur op school. Dit geldt alleen voor 
schoolexamens van examenleerlingen en voor de vakken maatschappijleer en ckv voor de 
bovenbouw. De leerlingen die dit betreft ontvangen hierover bericht van de docent of op 
Itslearning (vak: toetsen en examens).  

Platforms  

We werken met een beperkt aantal platforms (klik op de link voor de URL) waarop we lesinhoud 
plaatsen en waar docenten en leerlingen contact hebben.   

• Magister: is voor het wat: (huis)werk en planning; Info over: wat doe je in de 30 minuten les, 
wat verwachten we daarvoor of daarna van je en welk platform gebruikt de docent.  
In Magister noteert de docent de lesinhoud. Dit gebeurt een aantal lessen vooruit.   

• Microsoft Teams: Via dit medium wordt online lesgegeven, in ieder geval in het eerste deel 
van de les op afstand. Ieder vak heeft hier een Team waarin videocontact plaatsvindt. 
Inloggen doe je met je KO e-mailadres en schoolwachtwoord.   

• Itslearning: is voor het hoe: communicatie, opdrachten, verdere begeleiding.   
De lesinhoud die kort op Magister staat, wordt hier verder toegelicht. Ook benodigde 
opdrachten, instructie en andere bestanden worden hierop geplaatst.    

https://o2groningen.magister.net/
https://teams.office.com/
https://reitdiep.itslearning.com/
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• Educatieve apps: docenten maken soms gebruik van andere applicaties, 
zoals Dualingo, GoFormative, Kahoot, LessonUp, Nearpod, Padlet, Socrative, WRTS 
en Quizlet. Dit zullen zij duidelijk aangeven in Magister.   

Afspraken 

1. Op online platforms gelden dezelfde (gedrags)regels als in de school en in het leslokaal.  

2. We geven leerlingen incidenteel de mogelijkheid om een instructie van een essentieel 
lesonderdeel terug te kunnen kijken (bijvoorbeeld doordat de docent een Teams meeting 
opneemt, een YouTube instructievideo of ingesproken PowerPoint beschikbaar stelt).  

3. We geven duidelijk in Magister aan wat we van leerlingen verwachten in:  
a. de 30 minuten les;   
b. de ‘werktijd’ daarbuiten.    

4. We geven leerlingen de mogelijkheid vooruit te werken door de planning voor een langere 
termijn te communiceren;   

5. We houden rekening met de totale hoeveelheid werk die leerlingen thuis moeten doen voor 
alle vakken.    

Uitzonderingen: groepen voor wie de school wel open is 

De overheid heeft een aantal groepen uitgezonderd van onderwijs op afstand. Voor hen is de school 
wel (gedeeltelijk) open. Hieronder deze groepen en zo veel mogelijk wat we op het Kamerlingh Onnes 
of binnen Openbaar Onderwijs Groningen (o2g2) hiervoor regelen:  

• Examenleerlingen; 
Examenleerlingen binnen o2g2 komen gedurende deze lockdown voorlopig alleen voor 
toetsen op school. Dus de lessen vinden online plaats. De toetsen voor voorexamenleerlingen 
in TW2 gaan door volgens het rooster. De opgave voor de ‘winterschool’ blijft open staan voor 
examenklassen zoals gecommuniceerd. Of dit definitief doorgaat wordt in de loop van deze 
week besloten.   

• Schoolexamens voor voorexamenleerlingen; 
De toetsen voor voorexamenleerlingen in TW2 gaan door volgens het rooster. 

• Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden; 
Het ondersteuningsteam heeft contact met leerlingen en ouders die hiervoor in aanmerking 
komen.  

• Praktijkgerichte lessen in het vmbo. 
Dit geldt voor de praktijkgerichte afdelingen (basis- en kadergerichte leerweg) en laten we niet 
gelden voor het V+ programma op het Kamerlingh Onnes, tot 18 januari. Ook andere 
praktijklessen, zoals M&T, drama en muziek gaan online door.  

Tot slot 

We wensen iedereen succes met de lessen op afstand en alvast 
een fijne kerstvakantie en een goed begin van 2021! 

Meer informatie  

Meer informatie over leren op afstand:  
• Handleiding intro MS Teams voor leerlingen Kamerlingh Onnes  

• Thuis leren voor leerlingen in het voortgezet onderwijs  

• Handvatten voor gedrag op platforms en sociale media voor leerlingen en leraren 
 

https://reitdiep.sharepoint.com/:b:/s/KOPlein/EUuCLkmwK8hNk18ce8B1H9kB7qwVhxzyalr7jya8fAngKQ?e=UwIrdN
https://o2g2.nl/thuisleren.html#Thuis%20leren%20voor%20leerlingen%20in%20het%20voortgezet%20onderwijs
https://o2g2.nl/contentfiles/Document/22/21706.pdf

