Aan alle leerlingen en ouders van de derde klassen vmbo-tl

Alkmaar, 18 december 2020
Ons kenmerk: 20.304/APS/harm
Onderwerp:
onderwijs van 4 t/m 15 januari 2020

Beste leerling en ouders/verzorgers,
Het was een bijzondere week zo vlak voor de kerstvakantie. Op 11 december
dachten we nog dat de scholen open zouden blijven. Op maandag 14 december
hoorden we via de media dat de scholen tóch dicht zouden gaan en dit werd
bevestigd in de toespraak van premier Rutte op 15 december.
Het moge duidelijk zijn: het virus raast door en iedereen zal een bijdrage moeten
leveren om deze opmars terug te dringen. De scholen worden dus gesloten, maar
het kabinet heeft een aantal uitzonderingen benoemd:


Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma
op school.



Voorexamenleerlingen kunnen naar school voor de afname van schoolexamens.



Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school
bepaalt – waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze
categorie vallen.



Beroepsgerichte lessen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs vinden op school doorgang.

Op basis van het herziene protocol hebben we - mede na overleg met de SOVONschoolleiders – voor onze school een aantal afspraken gemaakt.
Hieronder zetten we de afspraken voor u op een rij. De leerlingen van de
examenklassen ontvangen via de afdelingsleider nog een aparte brief.
Online les na de vakantie
Maandag 4 januari 2021 is de vakantie voorbij en zullen we starten met de online
lessen voor alle leerlingen. De leerlingen volgen hun lessen na de vakantie thuis met
hun Chromebook, of een computer, laptop of smartphone via het programma
Google Meet. De leerlingen zijn bekend met dit programma, ze hebben hier tijdens
de vorige schoolsluiting ook mee gewerkt.

Rooster
We werken met een online lesrooster van 45 minuten.

Uur

Tijd

1

8.30 – 9.15 uur

2

9.15 – 10.00 uur

3

10.00 – 10.45 uur

pauze
4

11.05 – 11.50 uur daltonuur: facultatief
Je plant in bij een docent om vragen te stellen óf je werkt zelfstandig
verder aan je opdrachten.

5

11.50 – 12.35

pauze
6

13.05 – 13.50

7

13.50 – 14.35

Middag: tijd voor zelf werken of een gesprek met je mentor/coach!
De gymlessen komen te vervallen t/m 15 januari.

De roosters staan in Magister. Er wordt van alle leerlingen en docenten verwacht
dat zij op de lestijden in Magister digitaal aanwezig zijn en ingelogd in Google
Meet. De leerling logt aan het begin van de les in via de afkorting van de docent
(deze staat in Magister). De aanwezigheid wordt bijgehouden in Magister, de
leerling is afwezig als de camera uit staat of als de leerling niet zichtbaar in beeld
is! Dus zorg ervoor dat je camera aan staat tijdens de les.
Als een docent ziek is, staat dat net als altijd vermeld in Magister. De les valt dan
uit.
Daltonuren
Daltonuren zijn facultatief. Je kiest of je naar dalton gaat om vragen te stellen of je
neemt even pauze of je werkt voor jezelf verder aan de opdrachten. In Magister kun
je zien bij welke docenten je kunt plannen.

Mentor
De mentor heeft ten minste 1x per week persoonlijk contact met je. Natuurlijk kun
je als er vragen zijn over de lesstof of andere zaken altijd mailen naar je vakdocent
of je mentor.
ICT problemen
Zijn er problemen met de verbinding of andere technische problemen, geef dit dan
aan bij de mentor.
Privacy
In deze tijden van onderwijs op afstand gaan we ervan uit dat iedereen in het kader
van de AVG met de beelden vertrouwelijk om gaat. Zorg ook voor een neutrale
achtergrond tijdens de lessen.
School geopend
De school is na de vakantie geopend. Wij zijn iedere schooldag telefonisch
bereikbaar. Voor sommige leerlingen is het echt niet mogelijk om thuis te werken.
Deze leerlingen kunnen in kleine groepen op school worden begeleid. De mentor
informeert je hierover. Mocht het nodig zijn nog spullen uit je kluis op te halen dan
kan dit. Bel even wanneer je dit wilt doen.
Absent melden
Is uw kind, door ziekte of een andere reden, niet in staat om de online lessen te
volgen? Dan meldt u uw kind ziek via de website.
Wat kunt u als ouder doen?
Het vaste dagritme zal voor sommige leerlingen mogelijk even wennen zijn. Zorg
ervoor dat uw kind gewoon opstaat en ontbijt. Zet iets klaar voor de pauze. Als u
zelf ook thuis werkt, is het fijn om samen even te lunchen. Help uw kind in het
normale dagritme te komen. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u altijd contact
opnemen met de mentor/coach van uw kind.
Wij wensen alle leerlingen, u en uw gezin, ondanks alle beperkingen, fijne
feestdagen een heel mooie en gezonde kerstvakantie toe.
Met vriendelijke groet,
mede namens de afdelingsleiders,
Anna-Paulien Smits
rector
bijlage: Afspraken voor het volgen van digitale lessen.

