Den Haag, 13 januari 2021
Beste leerlingen en ouders,
Gisteravond hebben we van het kabinet gehoord, dat de lockdown en daarmee de schoolsluiting
verlengd wordt met nog eens drie weken. De uitzondering die in december is gemaakt voor enkele
vakken en enkele groepen leerlingen blijft bestaan.
Wat betekent dit voor jullie in algemene zin?
•
•
•

Tot 8 februari aanstaande wordt het onderwijs voor het merendeel van de leerlingen online
gegeven
Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open, net als voor de opvang
van kwetsbare leerlingen
De schoolexamens voor onze eindexamenleerlingen en voor-eindexamenleerlingen gaan
regulier door in het schoolgebouw

In het schoolgebouw : Voor alle mensen, jong en oud, in het schoolgebouw geldt dat zij een
mondkapje dragen en onderling anderhalve meter afstand bewaren. Dat betekent dat we de
toetsen en straks ook de lessen inroosteren in domeinen. En als het pauze is blijf je in het domein
waar je het laatst les had of ga je naar buiten. Er mag geen pauze meer gehouden worden in de aula.
Hoe ziet dit er vervolgens concreet uit voor jullie?
Wanneer je in de onderbouw zit, blijf je de lessen online volgen. Nu de schoolsluiting langer gaat
duren, hebben we afgesproken dat ook de domeinlessen met een link in Teams worden geplaatst.
Let op: dit betekent NIET, dat de domeinlessen van iedereen verplichte aanwezigheid vragen, maar
WEL dat je beschikbaar bent wanneer je docent dat wil, voor bijvoorbeeld extra uitleg of een overleg
over je werk. Bij de instructielessen ben je verplicht aanwezig en zet je je camera aan.
Wanneer je in een voorexamenklas zit (3K, 3M, 4H, 4V en 5V), krijg je de lessen online en kom je
voor de PTA-toetsen naar school. Nu de schoolsluiting langer gaat duren, hebben we afgesproken dat
ook de domeinlessen met een link in Teams worden geplaatst. Let op: dit betekent NIET, dat de
domeinlessen van iedereen verplichte aanwezigheid vragen, maar WEL dat je beschikbaar bent
wanneer je docent dat wil, voor bijvoorbeeld extra ondersteuning of een overleg over je werk. Bij de
instructielessen ben je verplicht aanwezig en zet je je camera aan.
Wanneer je in een examenklas zit ben je nog steeds van harte welkom op school. Je volgt zowel de
instructielessen als de domeinlessen, deze zijn allemaal ingeroosterd in een ruimte die groot genoeg
is om anderhalve meter afstand te kunnen bewaren onderling en met de docent. Als je naar school
komt voor je lessen willen we je vragen om een eigen laptop mee te nemen.
Tot slot
We willen jullie graag een compliment maken voor de manier waarop jullie in de afgelopen weken
het online onderwijs weer hebben opgepakt. Van docenten horen wij terug dat al onze leerlingen in
beeld zijn en dat vrijwel iedereen zonder extra aandringen de camera aanzet. Daar wordt het
onderwijs weer een beetje persoonlijker van en het zorgt ook voor meer betrokkenheid en

concentratie. Als het afstandsleren nou toch lastig voor je is, stuur dan vooral een mailtje of appje
naar je mentor of neem contact op met je vakdocent. Andersom doen we dat ook. Het is een
merkwaardige vorm van zelfstandig werken die nu van je verwacht wordt en we willen je vanuit
school graag zo goed mogelijk ondersteunen.
Ook u als ouders willen we van harte danken voor de manier waarop u uw kind ondersteunt, een
terugkoppeling geeft aan de mentor of afdelingsleider of met ons meedenkt over hoe het beter kan.
Hoe lastig deze tijd ook is, we zijn er trots op hoe we dit als gemeenschap aanpakken. Daarbij hopen
we natuurlijk allemaal van harte dat we na deze periode weer stappen kunnen zetten in de richting
van het verder opengaan van de school.
Namens de schoolleiding wensen we jullie allen goede moed en doorzettingsvermogen toe.
Met vriendelijke groet,
Frans van Stokhem, conrector
Renate A. de Vries, rector

