
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 15 december 2020 
 
 
Geachte ouders, 
 
Door de lockdown die de regering gisteren heeft ingesteld, gaat ons onderwijs er de laatste twee 
schooldagen van 2020 en de eerste twee weken van 2021 anders uitzien.  
We gaan in de meeste klassen weer afstandsonderwijs geven. Dat doen we (anders dan in het 
voorjaar) in lessen van 40 minuten, waarna de leerlingen even 10 minuten ‘vrij’ zijn. We volgen dus 
het normale rooster van 50 minuten. Er is een koffiepauze, er is een lunchpauze. 
Ook anders dan voorheen: alle leerlingen zetten hun camera aan. De voortgang en de kwaliteit van 
het onderwijs zijn daar enorm bij gebaat. Dat is ook een les die we geleerd hebben.  
Dit zijn alle maatregelen die we genomen hebben: 
 
1. Algemene regel 

Vanaf woensdag 16 december vinden er tot nader order (maar in ieder geval tot en met 

vrijdag 15 januari 2021) geen fysieke lessen meer op school plaats, maar worden er 

alleen lessen via MS TEAMS gegeven. De lessen Sport & Bewegen vervallen.  

2. Uitzonderingen 

Een uitzondering wordt gemaakt voor de examenklassen vmbo, havo, atheneum, 

gymnasium. Die leerlingen komen gewoon naar school voor de ingeroosterde lessen of 

voor de geplande schoolexamens.  

Nog een uitzondering: de profielvakken van leerjaar 3-Vmbo gaan gewoon door. De 

leerlingen krijgen aanpassingen in hun rooster, zodat vervoer naar en van school niet 

samenvalt met online-lessen.  

Ook de schoolexamens in voor-examenjaren zullen gewoon afgenomen kunnen worden. 

Leerlingen Leerwerktraject en Vluchtheuvel komen naar school.  

3. Deze week 

Woensdagochtend 16 december en donderdagochtend 17 december is er 

afstandsonderwijs tot 12:10 uur. (Ook de Vmbo-BK-leerlingen hebben donderdag, in 

tegenstelling tot eerdere berichten, gewoon les.)  

De schoolexamens van woensdag en donderdag gaan allemaal door zoals ze gepland zijn. 

Vrijdag 18 december is lesvrij.  

4. Afstandsonderwijs 

We geven online-lessen die 40 minuten duren in het bestaande rooster van 50 minuten. 

Zo krijgen de leerlingen om de 40 minuten even adem- en beeldschermpauze. Verdere 

spelregels: 

Aan de ouders van alle leerlingen van de school 



  
 
 
 
 

 

a. Een docent die door ziekte of anderszins geen online-les kan geven, wordt niet 

vervangen. De les valt uit en dat wordt zichtbaar in Magister. 

b. Alle leerlingen en docenten zijn verplicht hun camera aan te zetten. (Dat is met 

de MR afgesproken.) 

c. Leerlingen die hun camera niet aanzetten en afwezige leerlingen worden door de 

docent als afwezig gemeld in Magister.  

d. Ziekmeldingen van leerlingen en personeelsleden vinden op de gebruikelijke 

manier plaats. 

5. Er komt opvang voor leerlingen die thuis niet goed kunnen werken en voor leerlingen 

met ouders in vitale beroepen. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de mentor.  

6. De Kerstvakantieschool gaat niet door. De ICT-helpdesk is gewoon open. Op school zal 

geen catering zijn. 

7. Er is nog niet beslist 

a. wat er met de toetsweek van 13 tot en met 20 januari  

b. en met de LOB-week (Vmbo) van 11 tot en met 15 januari gaat gebeuren.  

We onderzoeken de mogelijkheden en komen er z.s.m. op terug. 

 
We hopen na 15 januari weer gewoon op school les te kunnen geven. We houden u op de hoogte. U 
weet dat de site veel informatie en altijd het laatste nieuws biedt? 
 
Veel gezondheid gewenst en goede feestdagen, hoe anders die ook zijn dan we gehoopt hadden.  
Hou afstand, het ga u goed! 
 
 
Namens de schoolleiding, 
S.M. (Sietse) Hoogeboom 
s.hoogeboom@sgweredi.nl  
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