
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Losser, 17 december 2020 
 
Betreft: online onderwijs na de vakantie 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorgers, 
  
Afgelopen dinsdag heeft u van ons bericht ontvangen over de werkwijze van deze week. Daarin 
werd ook deze brief aangekondigd. Hierin staat informatie over de wijze waarop wij het onderwijs 
vormgeven in de periode van 4 januari tot 18 januari 2021. 
 
Onderwijs vanaf 4 januari 
Bij de beslissingen over online onderwijs en live onderwijs voor leerjaar 4 zijn de volgende vragen 
belangrijk geweest: wat is goed voor onze leerlingen, wat is op dit moment haalbaar en hoe zorgen 
we voor een veilige situatie voor iedereen? Gelukkig konden we al onze leerlingen de afgelopen tijd 
op school ontvangen voor live lessen. Dat is een goede basis voor de nu benodigde zelfstandigheid. 
 
Welke beslissingen hebben we gemaakt? 
• Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 volgen de lessen online.  
• Leerlingen van leerjaar 4 volgen de lessen ‘s ochtends online en ’s middags live. 
• De live lessen voor leerjaar 4 zijn de praktijkvakken (met uitzondering van LO2), de 

praktijkonderdelen van vakken en een aantal theorievakken.  
• We verzorgen lessen van 30 minuten. Zie het schema hieronder voor de lestijden. 
• Somtoday is leidend voor wat de leerling moet doen. 
• De praktische vakken verzorgen in deze twee weken geen online lessen.  
• Het basisrooster blijft gelden. Dit betekent dat leerlingen op de plek van de praktische vakken 

30 minuten geen les hebben en dat de studieflexuren doorgaan. 
• De live lessen voor leerjaar 4 worden aanvullend op het rooster gepland. 
• De keuzeflexuren vervallen. Deze zijn niet digitaal te vervangen. 
• De ingeplande extra ondersteuning om eventuele achterstanden weg te werken gaat online 

door. 
• De geplande PTA-week gaat door. 
• Voor leerjaar 3 gaan de SE-onderdelen die getoetst worden door. 
• De PT-herkansingen op 14 januari gaan door. 
• Door het verkorte rooster is er ’s middags ruimte om docenten vragen te stellen. Ook kunnen 

docenten dan momenten plannen om extra uitleg te geven. 
• De docenten zijn beschikbaar voor leerlingen tussen 8.30 en 16.30 uur. 
• Het OLC is open voor leerlingen die het nodig hebben om op school te werken omdat dit thuis 

niet lukt. Aanmelding hiervoor gaat in overleg met de mentor. 
  



 
  

Lestijden 30-minuten rooster 

1e uur 08.30 - 09.00 
2e uur 09.00 - 09.30 
3e uur 09.30 - 10.00 
    
PAUZE 10.00 - 10.30 
    
4e uur 10.30 - 11.00 
5e uur 11.00 - 11.30 
6e uur 11.30 - 12.00 
    
PAUZE 12.00 - 12.15 
    
7e uur 12.15 - 12.45 
8e uur 12.45 - 13.15 

 
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. In het contactmoment met de mentor is hier aandacht aan 
besteed. Wij vragen u om uw kind(eren) te begeleiden bij het schoolwerk, maar verzoeken u ook 
om dit niet te doen tijdens de lessen. Dit geldt ook voor het stellen van vragen aan onze docenten. 
U mag ze gerust stellen, maar tijdens de lessen willen onze collega’s de aandacht voor de 
leerlingen hebben. 
 
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. 
 
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Ik wens u een fijne vakantie, hopelijk in goede 
gezondheid. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ellen Vos 
Directeur  
Twents Carmel College Losser 

https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/

