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Betreft: Onderwijs maandag 4 januari 2021 t/m vrijdag 15 januari 2021 

 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

 

 

Afgelopen maandagavond kregen we te horen dat de scholen per woensdag 16-12 zouden worden 

gesloten. Afgelopen dinsdag hebben we leerlingen en u laten weten hoe het programma van deze 

week eruit zou komen te zien en dat we vrijdag (vandaag) in zouden gaan op de invulling van het 

onderwijs na de vakantie. Middels dit schrijven zullen we u daar volledig over informeren.  

 

Onderbouw 

In klas 1 en 2 zullen we van 4 januari 2021 t/m 15 januari 2021 online onderwijs op afstand geven 

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

 

Vaklessen 

Zowel theoretische vakken als meer praktisch georiënteerde vakken (lichamelijke opvoeding, IT-

TL, tekenen) zullen online gegeven worden. De digitale lessen duren (zoals we gewend zijn) 80 

minuten en kennen veelal de volgende uniforme opbouw: 

- De docent verwelkomt de leerlingen in de digitale les en doet de absentiecontrole.   

- Het huiswerk wordt besproken en leerlingen hebben ruimte om vragen over het huiswerk 
te stellen. 

- De docent behandelt nieuwe stof met de leerlingen of de docent geeft een digitale 
instructie aan de leerlingen. 

- Leerlingen maken opdrachten en kunnen tijdens de verwerking vragen stellen. Er is ruimte 
om gemaakte opdrachten te bespreken.  

- De docent geeft huiswerk op, zet huiswerk in Magister en sluit de les af met de leerlingen.  
 
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 15 januari zullen er geen lessen van het Discovery-Programma 

gegeven worden.  

 

Toetsen 

In de onderbouw zullen tot en met vrijdag 15 januari geen schriftelijke en digitale toetsen 

afgenomen worden.  
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Donderdag 14 januari verkortrooster 

Aanvankelijk stond in de jaarplanning voor donderdag 7 januari een verkortrooster op de planning. 

We willen dit verplaatsen naar donderdag 14 januari. Leerlingen treffen voor die dag de 

aangepaste tijden in hun Magisterrooster.  

 

Bovenbouw 

Ook in de bovenbouw (klas 3 en klas 4) zullen we van 4 januari 2021 t/m 15 januari 2021 online 

onderwijs op afstand geven met behulp van Google Meet. We zullen daarbij het reguliere 

Magisterrooster aanhouden. Ondanks dat we ons ervan bewust zijn dat er voor de examenklassen 

een uitzondering gemaakt mag worden en fysiek onderwijs op school voor deze groep leerlingen 

wel toegestaan is, hebben we besloten daar uitsluitend voor het inhalen van toetsen gebruik van te 

maken. Onder dit besluit ligt de volgende argumentatie. 

 De Roncalli Mavo is een ICT-voorhoedeschool. Onze leerlingen en docenten zijn 

zodoende in staat om samen kwalitatief goed, digitaal onderwijs op afstand te realiseren. 

We zullen daarbij gebruik maken van het reguliere lesrooster, waardoor de effectieve 

contacttijd tussen docent en leerling behouden blijft. Hierdoor zullen we het jaarprogramma 

volgens planning blijven volgen en zullen er door deze twee weken onderwijs op afstand 

geen achterstanden ontstaan. 

 Het doel van de lockdown en het sluiten van de scholen is het aantal contacten 

verminderen en daarmee de kans op verspreiding van het coronavirus tegengaan. Van alle 

leerlingen die sinds de start van dit schooljaar positief getest zijn, betreft het voor 80% 

bovenbouw leerlingen. In het licht van het doel achter de maatregel valt het niet uit te 

leggen om op dit moment juist deze groep leerlingen dagelijks met elkaar in contact te 

brengen op school. 

 Alle lessen digitaal volgens het reguliere lesrooster zorgt voor de meeste duidelijkheid en 

structuur bij zowel leerlingen als docenten. Omdat het een periode van 2 lesweken betreft, 

is deze periode te overzien. Mocht op 12 januari (geplande datum persconferentie) blijken 

dat de situatie langer zal duren, dan kunnen we opnieuw de afweging maken om 

bovenbouw leerlingen wel fysiek les op school te laten volgen. 

 

Vaklessen 

Zowel theoretische vakken als meer praktisch georiënteerde vakken (lichamelijke opvoeding, IT-

TL, tekenen) zullen online gegeven worden. De digitale lessen duren (zoals we gewend zijn) 80 

minuten en kennen veelal de volgende uniforme opbouw: 

- De docent verwelkomt de leerlingen in de digitale les en doet de absentiecontrole.   

- Het huiswerk wordt besproken en leerlingen hebben ruimte om vragen over het huiswerk 
te stellen. 

- De docent behandelt nieuwe stof met de leerlingen of de docent geeft een digitale 
instructie aan de leerlingen. 

- Leerlingen maken opdrachten en kunnen tijdens de verwerking vragen stellen. Er is ruimte 
om gemaakte opdrachten te bespreken.  

- De docent geeft huiswerk op, zet huiswerk in Magister en sluit de les af met de leerlingen.  
 

Mentoruur 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 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. 
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Toetsen 

Doordat de tweede periode pas kort geleden van start gegaan is, staan er in de eerste twee 

lesweken na de kerstvakantie vrijwel geen toetsen op de planning. Door de periode van 

thuisonderwijs zal er dus geen toets achterstand ontstaan. Op donderdagmiddag 14 januari 

(wanneer we werken met een verkort lesrooster) willen we wel een moment voor leerlingen van 

klas 3 en klas 4 organiseren, om toetsen in te halen. De eerste lesweek na de kerstvakantie zullen 

we de leerlingen over het exacte programma van deze middag informeren. 

 

Organisatie 

Hieronder gaan we in op een aantal praktische zaken die de eerste twee lesweken na de vakantie 

van belang kunnen zijn.  

 

Bereikbaarheid 

De school is dagelijks vanaf 7.30 uur telefonisch bereikbaar. Daarnaast zijn mentoren en 

vakdocenten per mail goed bereikbaar. 

 

Ziekmeldingen en corona 

Op in de periode van digitaal onderwijs op afstand kunnen ziekmeldingen ’s ochtends telefonisch 

doorgegeven worden aan onze administratie. Leerlingen worden ziekgemeld wanneer zij door 

ziekte niet deel kunnen nemen aan de online lessen. Ook wanneer leerlingen positief getest zijn op 

corona vernemen we dat graag.  

 

iPad  

Mochten er problemen zijn met de iPad van uw kind, dan helpen we u graag. U kunt telefonisch 

contact opnemen met de administratie. Zij zullen u in contact brengen met een medewerker van de 

Roncalli Mavo die het probleem kan verhelpen.  

 

Problemen digitale les 

Mocht uw kind problemen ervaren bij een digitale les, dan willen we vragen dit door te geven aan 

de mentor en leerjaarcoördinator. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen. 

 

Tot slot 

Op maandag 4 januari hopen we alle leerlingen in goede gezondheid in de digitale lessen te zien. 

We zien de periode van digitaal lesgeven na de vakantie met veel vertrouwen tegemoet. We 

wensen onze leerlingen en u fijne kerstdagen en een gelukkig 2021.  

 

 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

Directie Roncalli Mavo 

 

R. Buskens,  

G. Kruit,  

M. Van Zanten 

 


