
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oldenzaal, 15 december 2020  
 
Betreft: aanpassingen i.v.m. lockdown  
 
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,  
 
De boodschap van onze minister-president was dinsdagvond duidelijk. Het aantal besmettingen 
moet omlaag en ingrijpen is noodzakelijk! Dit heeft voor het onderwijs op de locatie 
Potskampstraat een aantal gevolgen. Deze gevolgen beschrijven we in deze brief. We doen dat per 
leerlingecategorie: onderbouw, derdejaars en vierdejaars.   
 
Eerst lichten we toe in welke bijzondere situatie de locatie Potskampstraat zich bevindt. Als 
uitzondering op gesloten scholen en online lessen benoemt het kabinet de examenkandidaten, de 
praktijklessen en de kwetsbare leerlingen. Binnen de Potskampstraat volgt iedere 
bovenbouwleerling ook praktijklessen en de helft van onze bovenbouwleerlingen bestaat uit 
examenleerlingen. Voor ons betekent de lockdown dus niet dat de schooldeur volledig op slot gaat. 
Docenten en een deel van onze leerlingen zal aanwezig zijn voor lessen. Net als in de periode 
tussen de herfst- en de kerstvakantie doen wij er alles aan om het onderwijs zo veel mogelijk door 
te laten zonder te grote groepen tegelijk op school.  
 
Hoe zit het voor de onderbouwleerlingen? 
Tot de kerstvakantie volgen de leerlingen op woensdag 16 en donderdag 17 december online 
lessen. Zij zijn thuis. De lessen eindigen donderdag om 13:15 uur. Docenten hebben vanaf dat 
moment de gelegenheid om zich voor te bereiden op de periode na 4 januari. Ook vrijdag 18 
december zijn er geen online lessen.  
Na de kerstvakantie tot 19 januari zijn alle lessen van de onderbouwleerlingen volledig online. Zij 
zijn in die periode dus thuis.        
 
Hoe zit het voor de derdejaars leerlingen? 
Tot de kerstvakantie hebben de derdejaars leerlingen op woensdag 16 en donderdag 17 december 
geen theorielessen meer. De praktijklessen voor deze leerlingen gaan wel door volgens het A B-
rooster.  De praktijklessen na donderdag 13:15 uur vervallen, net als de lessen van vrijdag 18 
december. Docenten hebben vanaf dat moment de gelegenheid om zich voor te bereiden op de 
periode na 4 januari. 
Na de kerstvakantie tot 19 januari zijn de theorielessen van de derdejaars online. De onlinelessen 
zijn verplicht om te volgen en de docent gaat door met het onderwijsprogramma. De praktijklessen 
worden volgens het A B-rooster op school gegeven. We zoeken een oplossing voor de afwisseling 
tussen onlinelessen en de praktijklessen op school, dit wordt in het lesrooster voor de leerlingen 
zichtbaar gemaakt.    
 
  



 

Hoe zit het voor de vierdejaars leerlingen? 
Tot de kerstvakantie hebben de vierdejaars leerlingen op woensdag 16 en donderdag 17 december 
les volgens het ‘normale’ A B-rooster. De leerlingen worden op school verwacht volgens het huidige 
A B-rooster. Alle lessen na donderdag 13:15 uur vervallen, net als  de lessen van vrijdag 18 
december. Docenten hebben vanaf dat moment de gelegenheid om zich voor te bereiden op de 
periode na 4 januari.  
Na de kerstvakantie tot 19 januari krijgen de vierdejaars leerlingen volgens het A B-rooster les op 
school. Als de A-groep op school is, sluiten leerlingen uit de B-groep verplicht aan bij de online 
theorielessen. Als de B-groep op school is, sluit de A-groep natuurlijk ook aan bij de online 
theorielessen. Voor de praktijklessen op school hoeft de groep die op dat moment thuis zit niet 
online aan te sluiten. Voor deze lessen houden we het A B-rooster overeind zonder onlinelessen. 
 
Online lessen  
Het volgen van online lessen is intensief. We verwachten niet dat de leerling een hele dag achter 
de computer zit. Het volgen van de online lessen is vanaf het nieuwe jaar verplicht. Dit besluit is 
genomen naar aanleiding van het monitoren en evalueren van de afgelopen anderhalve week 
hybride onderwijs. In de praktijk zal het erop neerkomen dat een online les ongeveer 30 minuten 
zal duren. In de tijd daarna kan de leerling nog even aan het werk of even letterlijk de benen 
strekken  om zich weer op te laden voor de volgende online les  
 
Ten slotte, de Coronatijd vraagt veel van ons allen. Ook van onze leerlingen wordt iets gevraagd. 
Het is bijna zeker dat de eindexamens doorgaan. Alleen inzet van iedereen zal het lukken om daar 
voldoende voorbereid aan te kunnen beginnen!  
 
De feestdagen zullen niet zijn als andere jaren. We wensen u samen met uw familie prettige een 
ontspannen dagen toe!  
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolleiding   
 
 
 


