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Betreft: Verlenging lockdown / organisatie onderwijs t/m vrijdag 5 februari 

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

 

 

 

Afgelopen dinsdagavond kregen we te horen dat op basis van de huidige omstandigheden de lockdown 

zal worden verlengd en leerlingen van klas 1 t/m 3  onderwijs op afstand zullen volgen t/m vrijdag 5 

februari. Leerlingen van klas 3 zullen deze periode wel regelmatig naar school komen om PTA-toetsen 

te maken. Leerlingen van klas 4 zullen vanaf maandag 18 januari fysiek onderwijs op school volgen, 

volgens het reguliere lesrooster. Hieronder zullen we nader ingaan op de manier waarop het onderwijs 

de komende periode voor de verschillende jaarlagen georganiseerd wordt.  

 

Onderbouw  

In klas 1 en 2 zullen we van maandag 18 januari t/m vrijdag 5 februari online onderwijs op afstand 

verzorgen met behulp van Google Meet. We zullen daarbij het reguliere Magisterrooster aanhouden.  

 

Mentoruur, HWK en SWT 

In de weken dat de leerlingen online les op afstand krijgen zal het mentoruur in het rooster blijven staan 

en gewoon digitaal doorgaan. Het is niet mogelijk om in deze periode HWK en SWT te volgen. 

Leerlingen met vak gerelateerde vragen, kunnen die (ook buiten de lessen) via Hangouts aan de 

vakdocent stellen.  

 

SWT+ en ondersteuning 

SWT+ uren en andere geplande ondersteuningsmomenten zullen digitaal doorgang vinden in Google 

Meet. 

 

Discovery-Programma 

De tweede periode van het Discovery-Programma zal van start gaan wanneer de school weer volledig 

open is. Tot en met  vrijdag 5 februari zullen er geen lessen van het Discovery-Programma gegeven 

worden.  

 

Leerjaar 3 

Leerlingen in leerjaar 3 volgen digitaal onderwijs op afstand volgens het reguliere lesrooster. Het 

mentoruur zal gewoon doorgang vinden. Leerlingen kunnen op afstand geen SWT-momenten volgen. 

Leerlingen met vak gerelateerde vragen, kunnen die (ook buiten de lessen) via Hangouts aan de 

vakdocent stellen.  

 

PTA-toetsen 

PTA-toetsen worden op school op een vast moment afgenomen. Van maandag t/m donderdag kan er 

tussen 15.00 uur en 16.00 uur een toets ingepland worden. De toets wordt op de aangegeven dag 

afgenomen bij alle leerlingen van klas 3 die het betreffende vak volgen. De toets wordt minimaal een 

week van tevoren in Magister gezet. Leerlingen kunnen in Magister zien in welk lokaal ze verwacht 

worden. Om 14.45 uur zal het toetslokaal geopend zijn. Wanneer leerlingen op de dag dat ze een toets 

moeten maken het laatste uur les hebben (14.20 – 15.40 uur), heeft het maken van de toets voorrang. 
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Coronamaatregelen 

Gezien de huidige omstandigheden heeft de overheid ons gevraagd om invulling te geven aan een 

aantal veiligheidsvoorschriften. Het houden aan deze veiligheidsvoorschriften is voor leerlingen van klas 

3 een voorwaarde om toetsen op school te kunnen maken. 

 

 Leerlingen en medewerkers komen alleen naar school wanneer ze vrij zijn van klachten die 

kunnen duiden op het coronavirus.  

 Leerlingen houden overal in de school 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten 

opzichte van medewerkers.  

 Leerlingen dragen overal in de school een mondkapje. Het mondkapje mag alleen afgezet 

worden op het moment dat leerlingen in een lokaal een toets maken. We adviseren echter ook 

tijdens het maken van de toets een mondkapje te dragen.  

 Wanneer leerlingen klaar zijn met de toets mogen leerlingen meteen het lokaal verlaten.  

 

Leerjaar 4 

Vanaf maandag 18-01 volgen leerlingen van klas 4 fysiek onderwijs op school volgens het reguliere 

lesrooster. De lessen worden gegeven in ruime, goed geventileerde lokalen, waar we de 1,5 meter 

afstand tussen leerlingen onderling en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en docenten goed kunnen 

waarborgen. Leerlingen die in quarantaine zitten kunnen de les volgen middels Google Meet. PTA-

toetsen zullen volgens de regels van het toetsprotocol tijdens de les afgenomen worden.  

 

Coronamaatregelen 

Gezien de huidige omstandigheden heeft de overheid ons gevraagd om invulling te geven aan een 

aantal veiligheidsvoorschriften. Het houden aan deze veiligheidsvoorschriften is voor leerlingen een 

voorwaarde om fysiek onderwijs op school te kunnen volgen.  

 

 Leerlingen en medewerkers komen alleen naar school wanneer ze vrij zijn van klachten die 

kunnen duiden op het coronavirus.  

 Leerlingen houden overal in de school 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten 

opzichte van medewerkers.  

 Leerlingen dragen overal in de school een mondkapje. Het mondkapje mag alleen afgezet 

worden wanneer leerlingen op hun stoel in het lokaal zitten. We adviseren echter ook tijdens de 

lessen een mondkapje te dragen.  

 Leerlingen mogen in de aula en in de gangen pauze houden. Ze moeten ook in de pauzes een 

mondkapje dragen en steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden. We adviseren leerlingen 

zoveel mogelijk buiten op het schoolplein te pauzeren.  

 De school organiseert en faciliteert het onderwijs waarbinnen iedereen 1,5 meter afstand van 

elkaar kan houden. De naleving daarvan is echter een gedeelde verantwoordelijkheid. We doen 

daarom ook een beroep op ouders om de coronamaatregelen die voor leerlingen van klas 4 

vanaf 18 januari op school gelden thuis goed door te nemen.  

 

Tot slot 

Door op bovenstaande wijze de komende drie weken invulling te geven aan ons onderwijs, verwachten 

wij binnen de geldende maatregelen zowel online aan klas 1t/m 3 als fysiek op school aan klas 4 goed 

en veilig onderwijs te kunnen bieden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gijs Kruit 

Locatiedirecteur  

Roncalli Mavo 

 

 


