Onderwerp: lessen en toetsen tijdens deze lockdown

Beste ouders,
Allereerst wensen wij u een gelukkig en vooral gezond 2021. We hebben een bijzonder
jaar achter de rug, maar gaan de toekomst hoopvol tegemoet. Met de start van de
vaccinatiecampagne is er in ieder geval weer perspectief.
Wij houden er echter serieus rekening mee dat de huidige lockdown wordt verlengd. We
blijven dan de RIVM-richtlijnen volgen en houden ons aan het laatste protocol van de
VO-raad. En natuurlijk blijven we zorgen voor goed onderwijs.
Lessen op school
Het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten liet een aantal uitzonderingen toe. Daar
hebben we graag gebruik van gemaakt: hoe meer leerlingen gewoon les kunnen volgen,
hoe beter het immers is. Zo kunnen eindexamenleerlingen naar school blijven komen, gaan
de praktijklessen door en vangen wij leerlingen op van wie ouders in vitale beroepen
werken of die vanwege een complexe thuissituatie opvang nodig hebben. Ook blijven wij
open voor leerlingen van praktijkonderwijs en het leerwerktraject. Zo volgen wij op de
juiste manier de uitzonderingen die het kabinet hanteert. Alle andere leerlingen volgen hun
lessen online.
Online lessen
We zijn goed van start gegaan met het geven van online lessen. We houden daarvoor een
30-minuten rooster aan. Wij verwachten van alle leerlingen dat zij tijdens hun online lessen
een actieve houding aannemen. Dat wil zeggen dat zij aanwezig zijn, hun camera aanzetten
en zij actief deelnemen aan de lessen. Hun aanwezigheid wordt geregistreerd. Inmiddels
hebben we na een interne evaluatie de pauzetijden op de schooldagen aangepast. Dat
heeft natuurlijk ook consequenties voor de lestijden. De nieuwe lestijden vindt u onderaan
op de laatste pagina van deze brief.
Kan uw kind geen online lessen volgen doordat er geen device voorhanden is? Laat
dat dan zo snel mogelijk weten door een bericht te sturen naar: j.v.diepen@varendonck.nl.
Vermeld in dat bericht de naam, klas en het leerlingnummer van uw kind. In het kader van
ICT-ontwikkelingen op onze school verzoeken wij u zelf géén device aan te schaffen. De
heer van Diepen regelt een laptop voor u, die uw kind kan gebruiken gedurende deze
periode.
Praktijklessen
We streven ernaar om zoveel mogelijk praktijklessen door te laten gaan. Roostertechnisch
is dat ingewikkeld, waardoor het kan voorkomen dat uw kind te weinig tijd heeft om van
een digitale les naar de les op school te komen of omgekeerd. De les op school heeft dan
voorrang en van uw kind wordt verwacht dat hij/zij daar op tijd aanwezig is. Voor komende
week is het gelukt om meer praktijklessen voor derdejaars vmbo toe te voegen. Dit kan de
leerling zien in zijn/haar rooster.

Toetsen
Ongeacht of de lockdown wordt beëindigd of verlengd: de toetsweken gaan door. Het
is dus van belang dat de leerlingen zich goed voorbereiden op hun toetsen. Alleen
schoolexamens worden op school gemaakt, alle andere toetsen worden online
afgenomen. Wij informeren u daar volgende week verder over.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met het volgen van hun (online) lessen en met
het leren voor hun toetsen. Samen komen we door deze bijzondere tijd heen.
Met vriendelijke groet,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

30-minuten rooster
Start Eind
Les 1 08:30 09:00
Les 2 09:00 09:30
Les 3 09:30 10:00
Pauze 10:00 10:15
Les 4 10:15 10:45
Les 5 10:45 11:15
Les 6 11:15 11:45
Pauze 11:45 12:05
Les 7 12:05 12:35
Les 8 12:35 13:05
Les 9 13:05 13:35

