
 

 

 

Den Haag, 14 januari 2021 

 

Betreft: online onderwijs in de onderbouw in week 3, 4 en 5 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

In de brief die u gisteren van ons ontvangen heeft, lieten wij u weten dat het rooster mogelijk 

aanpast wordt. Onze eindexamenleerlingen hebben fysiek les op school. Om daar de 1.5m te kunnen 

waarborgen, verdelen we die groepen over twee lokalen. Een goede les waarbij een docent 

leerlingen in twee lokalen moet bedienen, kan niet in 30 minuten. Wij willen natuurlijk de 

examenleerlingen goed voorbereiden op hun eindexamen. Tegelijkertijd willen we de 

studievoortgang van de andere leerlingen die online onderwijs volgen ook zo goed mogelijk 

waarborgen. Daarom zullen we in de onderbouw meer toetsen online gaan afnemen. Leerlingen 

krijgen zo de kans hun voortgang te laten zien en houden tegelijk continuïteit in het leren. Het 45 

minuten rooster is daar beter geschikt voor.  

 

Vanaf aanstaande maandag zullen daarom voor de hele school lessen en daltonuren van 45 minuten 

ingeroosterd worden. De roostertijden vindt u onderaan deze brief. De werkwijze bij het online 

onderwijs blijft onveranderd: 

- 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. 

 

Vanwege de verlenging van de periode waarin we het onderwijs online aanbieden, hebben we voor 

de onderbouw de teambesprekingen en de dag waarop de mentorgesprekken plaatsvinden, twee 

weken naar achteren geschoven. Wij vragen jullie rekening te houden met een mentorgesprek op 

donderdag 11 maart. De uitnodiging hiervoor volgt. 

 

We zijn ons ervan bewust dat de verlenging van de lockdown voor iedereen maar vooral ook voor de 

leerlingen een enorme teleurstelling is. Juist in deze tweede periode van afstandsonderwijs is het 



belangrijk om samen op te trekken, de spirit erin te houden en te geloven in een goede en snelle 

terugkeer naar school. Schroom niet om aan de bel te trekken bij de mentor als u zich zorgen maakt 

over uw kind.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Linda van der Wal, Martin Helleman en Arjen Petri 

 

Het online rooster vanaf maandag 18 januari: 

1e: 8.15 – 9.00 uur les 
2e: 9.00 – 9.45 uur les 
3e 9.45 – 10.30 uur: dalton/les  
pauze: 10.30-10.45 uur 
4e 10.45 – 11.30 uur les 
5e: 11.30 – 12.15 uur: dalton/les  
Lunchpauze:  12.15 – 12.45 uur 
6e: 12.45 – 13.30 uur les 
7e: 13.30 – 14.15 uur les 


