
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 26 oktober 2020   
 
Betreft: WD3-onderwijs in coronatijd 
 
 
 
Geachte ouders, 
 
Vanochtend merkten we dat een groot aantal docenten afwezig was om redenen die met corona te 
maken hebben (ziek, wachtend op test of testuitslag, quarantaine). Daardoor waren we helaas 
genoodzaakt om leerjaar 2 van Were Di Drie naar huis te sturen.  
 
Na overleg met de directie hebben we besloten om voor de rest van deze week binnen WD3 over te 
stappen op het noodplan dat we maakten. In dit plan, we noemden het ‘scenario B’, werkt iedere dag 
een andere groep leerlingen vanuit huis, zodat het fysieke onderwijs op school voor de andere leerjaren 
doorgang kan vinden. Zo wordt de last gelijkmatig over alle leerlingen en docenten van WD3 verdeeld. 
We nemen die beslissing met tegenzin, maar we willen alle leerlingen kwaliteit blijven bieden. 
 
Wat is Scenario B en wat houdt het in? 

• Elk leerjaar gaat 1 dag in de week vanuit huis werken. 

• Leerlingen werken thuis zelfstandig verder, dus geen vrij van school. 

• Leerlingen zijn die dag online bereikbaar en kunnen docenten online via Teams benaderen. 

• Leerlingen kunnen online ook met elkaar samenwerken aan prestaties. 

• Workshops 3e en 7e uur gaan in principe online door mits betreffende vakdocent beschikbaar is. 

• De hoeveelheid werk per leerjaar (aantal prestaties en MVT etc) verandert in principe niet. 
 

Wanneer werkt een leerjaar van WD3 thuis? 

leerjaar 1 Vmbo leerjaar 1 HV leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 

dinsdag vrijdag maandag woensdag donderdag 

 
Op deze manier kunnen de lessen die echt op school moeten plaatsvinden, gewoon doorgaan. Denk 
bijvoorbeeld aan de Praktische ProfielOriëntatie leerjaar 2, de praktijkvakken van basis en kader klas 3 
en 4 en D&P van TG klas 3 en 4. 
 
Vrijdag aanstaande bekijken we of scenario B ook volgende week nog nodig is. Mocht dat zo zijn, dan 
hoort u dat van ons. Ook in de toekomst zullen we ‘scenario B’ hanteren als fysiek onderwijs voor alle 
klassen op enig moment niet organiseerbaar is. Het kan zijn dat bovenstaand schema dan niet 
voldoende is. Dan wordt het maatwerk en nemen we aanvullende maatregelen.   
 
We hopen op uw begrip hiervoor. Als u vragen heeft, kunt u zich tot ondergetekenden richten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Michiel van Dooren, teamleider onderbouw WD3, drn@sgweredi.nl 
Paul Verzellenberg, teamleider bovenbouw WD3, vrz@sgweredi.nl 

Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen 
van Were Di Drie 
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