
 

 

 
Lockdown dec/jan 20/21 
 
 
15 december 2021 
 
 
Beste 5H- en 6V-leerlingen, 
 
Via Slack hebben jullie al vernomen dat alle toetsen gewoon door kunnen gaan deze week. Na de vakantie 
mogen de examenklassen op school hun lessen blijven volgen. Omdat de rest van de school in een online 
rooster zit, veranderen ook voor jullie de lestijden. Hieronder vind je ze, evenals andere afspraken voor de 
komende weken: 
 

• In week 1 en 2 werken we met een rooster van halve uren, met 2 (hele) daltonuren uren aan het eind van 
de dag. De bedoeling is dat je al die uren aanwezig bent op school. Ben je normaal gesproken al na het 4e 
of 5e uur vrij, neem dan even contact op met de conrector.  

• Voor alle daltonuren moet je je inschrijven bij een docent. De nissen zijn niet beschikbaar.  

• De lessen LO schuiven door naar week 3 t/m 5. Als je andere (school)verplichtingen die middagen hebt, die 
botsen met de les LO, neem dan z.s.m. contact op met de conrector voor overleg.  

• De praktijkuren voor kubv worden ook in de middag gepland, zodat je tijd hebt je werkstuk af te maken.  

• Ook de lessen van Rabarber gaan door. In Magister zie je hoe laat en waar.  

• De deadline voor het PWS (5H) blijft vrijdag 15 januari, ofwel eind week 2. Zorg dat je voor de 
kerstvakantie al een update naar je begeleider stuurt. Gebruik de lange daltonuren in week 1 ook om met 
je begeleider af te stemmen wat er nog moet gebeuren en om verder te werken.  

• De geplande inhaaltoetsen n.a.v. toetsweek 1 en voor overstappers gaan gewoon door.  

• 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  

14.00 – 15.00 uur dalton 

 
Voor nu wensen we jullie succes met de laatste toetsen en daarna een goede vakantie.  
 
Hartelijke groet, 
Simone Abbenhuis, Thijs Companjen, Linda van der Wal 


