Rotterdam, 16 december 2020

Onderwerp: Onderwijs van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
Als gevolg van het coronavirus wordt het onderwijs op de middelbare scholen in de komende weken anders
georganiseerd. Voor leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 zijn alle lessen vanaf 16 december 2020 tot en met in ieder
geval 17 januari 2021 uitsluitend online. In deze periode valt ook de kerstvakantie. De vakantie start op vrijdag
18 december en duurt tot en met 3 januari. In de kerstvakantie zijn er geen onlinelessen.
Voor de examenleerlingen wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze leerlingen blijft de school open. Alle
lessen voor leerlingen van leerjaar 4 zijn dus gewoon op school. De leerlingen van leerjaar 3 komen voor de
inhaaltoetsen (SE) op woensdag 16 december en donderdag 17 december ook naar school.
De maatregelen die de regering nu neemt, kunnen mogelijk veranderen. Het kan dus zij dat wij onze plannen in
de komende tijd weer aan moeten passen. Vanzelfsprekend informeren wij u in dat geval zo snel mogelijk.
De afspraken voor de komende periode staan hieronder op een rij.
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Op woensdag 16 december vervallen alle lessen i.v.m. de voorbereidingen voor de nieuwe situatie;
In de loop van woensdag 16 december staat het rooster voor de onlinelessen voor leerjaar 1 t/m 3 in
Magister;
Vanaf 17 december 2020 t/m 18 januari 2021 zijn er voor leerjaar 1 t/m 3 alleen onlinelessen;
Op 16 december zijn er het 7e t/m 10e uur voor een aantal leerlingen van leerjaar 3 inhaaltoetsen op school
(leerlingen zijn geïnformeerd door het examensecretariaat);
Op 17 december zijn er het 7e en 8e uur voor een aantal leerlingen van leerjaar 3 inhaaltoetsen op school
(leerlingen zijn geïnformeerd door het examensecretariaat);
In de kerstvakantie zijn er geen lessen;
De onlinelessen duren 40 minuten;
De link om in de onlinelessen te komen, staat in Magister bij ‘huiswerk’;
Leerlingen kunnen vragen stellen tijdens de onlinelessen, via Magisterberichten of Magisteropdrachten;
Alle onlinelessen zijn verplicht;
De aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister;
Absentie wordt gemeld bij Leerplicht;
Voor ieder vak krijgen leerlingen een verplichte weekopdracht in Magister;
Bij iedere opdracht wordt vermeld hoe de leerlingen deze moeten inleveren;
Leerlingen krijgen voor iedere opdracht een beoordeling;
Deze beoordelingen tellen samen met de behaalde cijfers mee bij de bevordering naar het volgende leerjaar;
Er wordt beoordeeld met goed, voldoende of onvoldoende;
Coaches hebben iedere week contact met hun coachleerlingen;
De coaches blijven ook voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt;
Indien een leerling thuis niet over een device beschikt om de onlinelessen te volgen, dan nemen ouders
z.s.m. contact op met de coach.
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Voor de leerlingen van leerjaar 4
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In de loop van woensdag 16 december staat het rooster voor de lessen voor leerjaar 4 in Magister;
Op 16 december zijn er het 7e t/m 10e uur voor een aantal leerlingen van leerjaar 4 inhaaltoetsen op school
(leerlingen zijn geïnformeerd door het examensecretariaat);
Op 17 december zijn er het 7e en 8e uur voor een aantal leerlingen van leerjaar 4 inhaaltoetsen op school
(leerlingen zijn geïnformeerd door het examensecretariaat);
In de periode van 17 december t/m 18 januari zijn de lesactiviteiten voor de leerlingen van leerjaar 4 fysiek
op school;
In de kerstvakantie zijn er geen lessen;
Van 11 t/m 15 januari 2020 halen de leerlingen van leerjaar 4 de toetsen in die zij gemist hebben tijdens de
eerdere coronasluiting (rooster in Magister);
Alle lessen duren 80 minuten;
Alle lessen zijn verplicht;

In de week na de kerstvakantie zijn de rapportgesprekken. De coach van uw kind belt deze week nog voor een
afspraak. De gesprekken worden online gevoerd via MS Teams.
Als bijlage bij deze brief, sturen wij ook het bericht ‘thuis aan school werken’. Hierin staan nog wat praktische
tips voor uw kind tijdens de periode van de onlinelessen. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw steun
vanuit huis. Indien u zorgen of vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de coach van
uw kind of met de schoolleiding.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen de leerlingen veel succes met
de onlinelessen en opdrachten.
Tot slot wensen we iedereen veel gezondheid, sterkte en alle goeds in het nieuwe jaar.

Namens de schoolleiding,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal
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Bijlage: bericht thuis aan school werken

Beste leerling,
Je kunt i.v.m. corona helaas even niet naar school komen. In dit bericht lees je wat je moet doen om thuis toch zo
goed mogelijk aan school te werken zodat je geen achterstanden oploopt.
Studiewijzer
In je studiewijzer staat per vak beschreven wat je per week moet kennen en kunnen, welke lesstof daarbij hoort en
welke opdrachten je kunt maken om te oefenen. Ga daar mee aan de slag. Stel jezelf steeds de vraag of je de
leerdoelen van die week hebt behaald. Heb je extra hulp nodig om de leerdoelen te behalen? Stel dan een vraag aan
je docent. Verderop in dit bericht lees je hoe je dat kunt doen.
Magisteropdrachten
Kijk in het magistermenu bij ‘opdrachten’. Daar vind je iedere week voor al je vakken een magisteropdracht. De
docenten beschrijven in de opdrachten wat je gaat leren, wat je daarvoor moet doen en hoe je de opdrachten in
kunt leveren. De docenten kijken de opdrachten na en vertellen je wat goed en nog niet helemaal goed ging zodat je
er van kunt leren. Ze geven natuurlijk ook tips over hoe je de opdrachten nog beter kunt maken.
Contact met je coach en docenten
Je kunt via magister altijd vragen stellen aan je coach en docenten door ze een bericht te sturen. Je kunt je coach en
docenten op die manier ook vragen of ze even met je willen bellen als dat nodig is. Je coach belt je in ieder geval één
keer in de week om te vragen hoe het met je gaat.
Tips
Voor sommige leerlingen is het best lastig om thuis aan school te werken. Ik wil daarom graag nog drie tips geven die
kunnen helpen om geen achterstanden op te lopen.
1. Laat je niet afleiden
Zoek, als dat mogelijk is, een rustig plekje op in huis. Dat kunt bijvoorbeeld op je eigen kamer zijn of in een
stil hoekje van de woonkamer. Hoe fijn het ook lijkt om met muziek aan te werken of andere mensen om je
heen te hebben, onbewust leidt het toch af. Leg je telefoon tijdens het werken in een andere ruimte en zet
het geluid van je telefoon op stil. In je pauzes kun je dan je telefoon weer checken. Op die manier werk je
veel effectiever dan wanneer je aandacht steeds naar je telefoon gaat.
2. Maak een planning
Wat moet je allemaal doen en hoeveel dagen heb je daarvoor? Bekijk dat eerst goed in je studiewijzer en de
opdrachten van magister. Deel daarna het werk op in stukken. Wanneer ga je aan welk vak werken en hoe
lang? Neem geregeld pauze. Het is makkelijker om je goed te concentreren tijdens het werken als je van
tevoren met jezelf afspreekt wanneer je pauze hebt. Je zou bijvoorbeeld met jezelf af kunnen spreken dat je
na 45 minuten werken 15 minuten pauze neemt.
3. Vraag hulp
Aarzel niet om hulp te vragen. Alle medewerkers van Mavo Centraal willen er alles aan doen om je zo goed
mogelijk te begeleiden.

Groet en veel succes,
Namens alle medewerkers van Mavo Centraal,

Viktor de Dreu
Teamleider bovenbouw
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