Rotterdam, 15 januari 2021
Onderwerp: Onderwijs van 18 januari t/m 6 februari 2021
Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
Het kabinet heeft op 12 januari jl. besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met tenminste 3 weken. Dat betekent
dat leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 tot en met minimaal 6 februari a.s. uitsluitend online les krijgen.
Voor de examenleerlingen wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze leerlingen blijft de school open. Een kleine groep
andere leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 komt ook naar school. Hierover maakt de school afspraken met de ouders en
leerlingen.
Voor alle leerlingen die in de komende periode wel naar school komen, is er een extra maatregel bijgekomen. Alle
leerlingen moeten onderling ook anderhalve meter afstand van elkaar houden.
De afspraken voor de komende periode staan hieronder op een rij.

Voor de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alle lessen zijn online;
Het rooster van de onlinelessen staat in Magister;
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;
Buiten de lessen om kunnen leerlingen ook vragen stellen aan de docenten via Magisterberichten of
Magisteropdrachten;
Er zijn één of twee MC-uren per week voor extra hulp voor alle vakken;
Alle onlinelessen zijn verplicht behalve de MC-uren;
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.

Voor de leerlingen van leerjaar 4
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In het schoolgebouw houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM;
Leerlingen houden onderling ook altijd anderhalve meter afstand van elkaar;
Mondkapjes zijn verplicht, behalve als je in de les zit.
Als je klachten hebt die misschien op corona wijzen, blijf je thuis!
Het rooster staat in Magister;
De lessen worden op school gegeven, behalve de lessen voor de keuzevakken. Die lessen worden online gegeven;
De werkwijze met de studiewijzers blijft hetzelfde;
Voor ieder keuzevak (onlinelessen) krijgen leerlingen een weekopdracht in Magister;
Bij iedere opdracht wordt vermeld hoe de leerlingen deze moeten inleveren;
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Alle lessen zijn verplicht;
Een aantal leerlingen wordt buiten het lesrooster om extra ondersteund in kleine groepen. Hierover zijn afspraken
gemaakt met de leerlingen en ouders tijdens de laatste rapportgesprekken. De extra ondersteuningslessen staan in het
Magisterrooster van deze leerlingen;
De lokalen zijn ingericht volgens de anderhalve meter richtlijn;
De kantine is gesloten;
Na de laatste les moeten leerlingen direct het schoolgebouw verlaten;
De school is tussen 08.00 – 16.30 uur telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen/verlofaanvragen;
Voor leerlingen en ouders is de coach het eerste aanspreekpunt;

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 in de komende
tijd. Tot slot wensen we iedereen veel gezondheid en sterkte. We kijken allemaal uit naar het einde van deze zorgelijke tijd!

Namens de schoolleiding,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal
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