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Inleiding
Zoals jullie al vernomen hebben gaan vanwege de lockdown
ook de VO-scholen dicht tot en met in ieder geval 9 januari.
Wat betekent dit voor onze school?
Maandag 20 december
Maandag gebruiken we om een aantal zaken zo goed mogelijk
te kunnen regelen:
 Er zijn die dag geen lessen.
 De leerlingen kunnen als dat nodig is naar school komen om schoolspullen uit hun kluisjes te
halen en een zelftest mee te nemen naar huis (zie informatie verderop). Dat kan tussen 9.00
uur en 14.00 uur. Zorg ervoor dat je dan een mondkapje draagt en direct het gebouw weer
verlaat.
Dinsdag 21 tot en met donderdag 23 december





Examenklassen - Van dinsdag tot en met donderdag krijgen de examenklassen online les. Dit
gebeurt volgens het reguliere 55-minutenrooster (hier en daar zal een roosterwijziging nodig
zijn). De link naar de online les zet de docent in Magister.
Overige klassen - Alle overige leerlingen werken volgens aanwijzingen in Magister zelfstandig
aan de leerstof van de vakken. In Magister blijven de lessen volgens het lesrooster staan, zodat
het werk dat de leerling zelfstandig kan doen per les genoteerd kan worden. Er kan in Magister
ook worden verwezen naar een studiewijzer die al gehanteerd wordt en fysiek of online is
gedeeld. Bij onduidelijkheden kan de leerling altijd contact zoeken met de docent. Dit kan via
het kanaal dat de docent daarvoor in Magister heeft gezet (Ms Teams of Itslearning).
Mentorcontactmoment 1 - Op dinsdag het 6e uur hebben alle klassen, volgens het rooster een
online mentormoment. Dit is bedoeld om elkaar even te zien, te kijken of leerlingen online zijn
aangesloten en mogelijke bijzonderheden te constateren.

Vrijdag 24 december
Op vrijdag zou er voor de onderbouw een kerstviering zijn en voor de bovenbouw de eerste drie uren
les. Dit komt te vervallen.
 Mentorcontactmoment 2 – Op vrijdag het 2e uur hebben alle klassen een tweede online
mentorcontactmoment. Mentoren kunnen met leerlingen bekijken of zijn nog iets gezelligs
kunnen doen online of dat ze elkaar alleen een goede vakantie toewensen. Daar waar
docenten niet werken op vrijdag hebben ze een ander moment met hun klas ingepland.
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Verspreiding zelftesten tot en met 9 januari
Elke leerling is in de gelegenheid wanneer hij/zij maandag op school is, om voor de komende 3 weken
in totaal 6 zelftesten mee te nemen naar huis. Deze worden uitgedeeld bij de leerlingenuitgang na het
leeghalen van de kluisjes op maandag 20 december tussen 09.00 en 14.00 uur. Een nieuwe bestelling
testen had al geleverd moeten zijn maar door de enorme vraag in het land is het nog niet zeker of de
nieuwe bestelling er op tijd zal zijn. We hopen dat de huidige voorraad voldoende is.
We adviseren dringend dat wanneer leerlingen na de lockdown weer op school komen ze eerst een
zelftest doen. Bij klachten dient de leerling altijd eerst een zelftest te doen. Is de uitslag negatief dan
kan de leerling naar school. Wanneer uitslag positief is dan blijft de leerling thuis en dient hij/zij een
afspraak te maken bij de GGD.

Laptops
In de vorige lockdown werden aan gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden door het bestuur
in samenwerking met de computerbank Groningen leenlaptops ter beschikking gesteld. De regeling
daarvoor is nu nog niet actief. Er is een tekort aan chips en laptops. Wel kan in overleg met de
brugfunctionaris, mevrouw Houkes, gekeken worden naar gemeentelijke regelingen ter
ondersteuning.

Opvang kwetsbare leerlingen
Iedere school zorgt voor de opvang van de zogenoemde kwetsbare leerlingen. Uit de vorige
lockdown(s) weten we in veel gevallen om wie dat gaat. Voor de eerste week (20 t/m 24 december)
worden de leerlingen die hiervoor in beeld zijn benaderd. Dit gaat om de meest urgente leerlingen.
Als de school ook na de kerstvakantie gesloten blijft, zullen we deze groep indien nodig uitbreiden.
Mocht een leerling niet benaderd worden, maar is de situatie wel urgent, dan kan de leerling of
ouder/verzorgen contact opnemen met de mentor.

Onderwijs vanaf 10 januari
Op dit moment lijkt het erop dat de scholen gesloten zijn t/m 9 januari. Hoe het onderwijs er vanaf 10
januari uitziet, is nog niet geheel duidelijk. Daarover horen we meer op 3 januari. Wel is duidelijk dat in
ieder geval de examenklassen na de vakantie weer les op school krijgen als we langer gesloten moeten
blijven.
In de week van 20 t/m 24 december bereiden de docenten zich daarom voor op de mogelijkheid van
lessen op afstand. In de loop van de komende week zullen we communiceren hoe de lessen er na de
vakantie uit zullen zien als we lessen op afstand zullen geven.

Kamerlingh Onnes

ouderbulletin

Pagina 2

MS Teams
Voor de eerste klassers zijn de lessen op afstand mogelijk nieuw, hoewel zij op de basisschool
waarschijnlijk ook in MS Teams hebben gewerkt. Bovendien hebben zij in de lessen Digitale
Geletterdheid les gehad in Office365.
Voor iedereen geldt dat de mogelijkheden van MS Teams in een handleiding omschreven worden die
op Itslearning beschikbaar is in het leerlingenplein. Ook via deze link is de handleiding beschikbaar.
Mocht je nog vragen hebben hierover, stel ze dan aan je mentor.
We hebben verleden week een bericht gestuurd over de ICT veranderingen die deze kerstvakantie
zullen plaatsvinden. Hiervoor gelden o.a. de nieuwe inloggegevens voor de nieuwe omgeving van
Office365 en Teams. De functionaliteit verandert niet en de vakken die je docent heeft aangemaakt
zullen worden overgezet naar de nieuwe omgeving.

Toetsweken bovenbouw
De toetsweken voor de (voor)examenklassen van 4V, 45H, 56A gaan door volgens de planning. De
toetsweek start op donderdag 13 januari en loopt tot en met woensdag 19 januari. De toetsen zullen
fysiek op school worden afgenomen.
Voor de voorexamenklassen geldt dat als we langer gesloten blijven dat je tijdens de (online)lessen van
10 t/m 12 januari de laatste instructies krijgt en nog vragen kunt stellen. Mocht je die dagen voor een
vak nét geen les hebben, dan kijken we of we dit met een roosterwijziging kunnen oplossen. Meer
informatie hierover volgt.

We begrijpen dat dit opnieuw vraagt om aanpassing voor u en uw kind
En dat is voor ons als school ook zo. Als u of uw kind vragen heeft, laat het gerust weten. Met de
bovengenoemde aanpak zetten we samen met leerlingen, medewerkers en met u de schouders onder
een goede en nuttige laatste schoolweek voor de kerstvakantie.
Vanuit de schoolleiding wensen we iedereen ondanks de lockdown een goede week en daarna fijne
feestdagen.
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