
 

 

 
Lockdown dec/jan 20/21 
 
 
15 december 2021 
 
 
Beste 4V leerlingen, 
 
In overleg met de docenten is besloten de toetsen nu niet online af te nemen. De komende dagen zal bepaald 
worden of de toetsen gereed gemaakt kunnen worden om online af te nemen. Of dat we de toetsafname 
uitstellen tot het moment dat we allen weer op school zijn. Je wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.  
Na de vakantie starten we met lessen volgens een online rooster. Hieronder vind je ze, evenals andere 
afspraken voor de komende weken: 
 

 In week 1 en 2 werken we met een rooster van halve uren en een heel daltonuur aan het eind van de dag. 
Dat is hetzelfde rooster als bij reguliere lesuren.  

 Voor de daltonuren moet hoef je niet in te schrijven bij een docent.  

 Je kunt tijdens dalton je docent via Slack bereiken met vragen. De docent kan eventueel via Teams 
terugbellen als de vraag te complex is. Dit doet hij/zij zo veel mogelijk tijdens de daltonuren.  

 Slack-berichten die 's avonds binnenkomen zullen niet direct beantwoord worden  

 De lessen LO zullen niet online gegeven worden.  

 De geplande ondersteuningsuren van de PAL’s gaan ook door. De les van het 6e uur wordt van 12.00 – 
13.00 uur; die van het 7e van 13.00 – 14.00 uur. De afspraken tijdens het 3e en 5e uur, blijven op die tijden.  

 De lestijden: 
1e uur: 8.30 uur  

2e uur: 9.00 uur  

pauze 9.30 uur  

3e uur: 10.00 uur 

4e uur: 10.30 uur   

5e uur: 11.00 uur  

pauze 11.30 uur  

6e uur: 12.00 uur  

7e uur: 12.30 uur  

aansluitend:  13.00 - 14.00 uur dalton  

 
Na de vakantie zal mevrouw Lycklama à Nijeholt de coördinatie van 4vwo overnemen. Ik neem, vanwege het 
zwangerschapsverlof van mevrouw Abbenhuis, een aantal van haar taken over. Vandaar deze verandering.  
 
Voor nu een goede vakantie.  
 
Hartelijke groet, 
Thijs Companjen 


