Oldenzaal, 17 december 2020
Betreft: online onderwijs na de kerstvakantie
Beste leerling, ouder(s)/verzorgers,
Op 15 december jl. ontving u van ons bericht over het onderwijs deze week. In deze brief geven
we aanvullende informatie over de manier waarop het onderwijs is ingericht na de kerstvakantie.
Onderwijs vanaf 4 januari
Met de kennis die we nu hebben, zijn de onderstaande besluiten genomen. Als de ontwikkelingen
daar om vragen, stellen we de besluiten bij. In dat geval ontvangt u daarover bericht van ons.
•

We hanteren een 40-minuten rooster.

•

Alle lessen zijn online, behalve aan de eindexamenklassen. De lessen van de
eindexamenleerlingen zijn fysiek op school.

•

Zolang de scholen zijn gesloten voor leerlingen, zijn alle leerlingen van een klas of lesgroep
aanwezig in de (online) les.

•

Het alternerende rooster van klas 3 en hoger vervalt.

•

Het middagprogramma gaat zoveel mogelijk volgens planning door, ook digitaal.

•

Het nieuwe toetsrooster voor de schoolexamens van klas 4 en hoger wordt deze week bekend.

•

Tijdens de geplande toetsdagen (zie toetsrooster) zijn er voor de leerlingen alleen
schoolexamens en geen lessen.

•

Alle schoolexamens worden fysiek op school afgenomen.

•

Zolang de school is gesloten voor onderwijs aan niet-examenleerlingen toetsen docenten alleen
formatief, om zicht te houden op de studievoortgang van de leerlingen. Bij formatieve toetsen
krijgt de leerling feedback op het studieproces en gaat het niet om het cijfer. De resultaten van
deze toetsen tellen niet mee voor de overgang.

•

Na 18 januari volgt een toetsweek voor leerjaar 2 en hoger, voor het afnemen van summatieve
voortgangstoetsen. Summatieve toetsen hebben hetzelfde doel als formatieve toetsen. Het
resultaat wordt uitgedrukt in een cijfer. Dit cijfer telt doorgaans mee voor de overgang.
Summatieve toetsen zijn alleen mogelijk als leerlingen weer op school mogen komen.

•

Als u zich zorgen maakt over het welzijn of de studievoortgang van uw kind, dan kunt u
contact opnemen met de mentor.

•

Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen vanaf 4 januari onderwijs volgen op school.
Aanmelding hiervoor gaat in overleg met de mentor.

Uw ondersteuning en begeleiding is belangrijk
Wij verwachten van onze leerlingen:
•

Aan het einde van een lesweek is de planning van elk vak af

•

Het middagprogramma voor extra uitleg of wegwerken van achterstanden wordt gebruikt

Daarbij heeft uw kind uw steun en begeleiding nodig. In de afgelopen periode hebben we gemerkt
dat het leerlingen vaak meer moeite kost om aan het werk te komen en te blijven als zij thuis
onderwijs volgen. Gaat het ondanks uw ondersteuning thuis niet goed met de studiehouding van
uw kind, neemt u dan tijdig contact op met de mentor.
Richtlijnen, regels en afspraken voor online onderwijs
In de bijlage van de mail vindt u de richtlijnen, regels en afspraken die gemaakt zijn om goed
online onderwijs te kunnen geven. Wij vragen u vriendelijk om deze met uw kind te bespreken.
Heeft u vragen?
Kijk voor vragen over online onderwijs eerst op onze informatiepagina over de coronamaatregelen
op school. Als er iets verandert, wordt dat daar als eerste bekendgemaakt. Vindt u daar niet wat u
zoekt? Neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
Namens de schoolleiding van locaties Lyceumstraat en De Thij
Patrick van Haren
Ger Vennegoor

