
 

 

 

 

Den Haag, 15 december 2020 

 

Betreft: online onderwijs in de onderbouw van 16 december t/m 17 januari  

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

De minister-president kondigde het maandag al aan: alle VO-scholen gaan vanaf woensdag 16 

december het onderwijs online verzorgen. Deze situatie zal na de kerstvakantie doorlopen en  

minimaal tot en met 17 januari duren.  

 

Voor alle onderbouwleerlingen op onze school betekent dit dat zij vanaf morgen vanuit huis op hun 

device de online lessen gaan bijwonen en ook thuis hun taken en huiswerk maken. Wij kiezen ervoor 

om het rooster aan te passen aan de situatie. In de ochtend krijgen de leerlingen instructie met twee 

korte daltonuren tussendoor. In de middag is er ruim voldoende tijd om zelfstandig te werken. 

Docenten zijn tijdens daltonuren beschikbaar voor vragen en uitleg. De tijden van dit rooster vindt u 

onderaan deze brief. 

 

Praktisch:  

- Leerlingen vinden in de Magisteragenda hun online lesrooster met o.a. de link naar de Teams 

meeting waarin de les wordt gegeven. 

- Op Magister.me vinden de leerlingen voor alle vakken de planning van de lesstof, de taken en 

de opdrachten. 

- Leerlingen met vragen kunnen de docenten in eerste instantie bereiken via Slack. Mocht er 

meer tijd/hulp nodig zijn, beeldbellen zij elkaar vervolgens via Teams.  

- De mentor houdt contact met de leerling over zijn/haar welbevinden en over de voortgang 

van het werk. 

 

We hopen van harte dat het onderwijs weer zo snel mogelijk fysiek op school kan worden gegeven. 

We wensen jullie, ondanks de beperkende maatregelen, fijne feestdagen en een ontspannen 

vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda van der Wal, Martin Helleman en Arjen Petri 



 

Het online rooster: 

1e: 8.30 uur  
2e: 9.00 uur  
9.30 pauze  
3e; 10.00 uur: dalton/les  
4e 10.30 uur   
5e: 11.00 uur: dalton/les  
11.30 Pauze   
6e: 12.00 uur  
7e: 12.30 uur  
8e: 13.00 - 14.00 uur dalton  
 

 

 

 

 

 

 


