Den Burg, 15 december ’20

Betreft: online lessen en fysiek onderwijs

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
Gisteren werd bekend dat de school vanaf morgen tot 18 januari de lessen online moet verzorgen,
met een aantal uitzonderingen. Dat betekent dat we veel informatie voor u hebben.
We zetten de zaken hieronder voor u op een rijtje:
•
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•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Vanaf 16 december volgen alle klassen de lessen volgens rooster online.
De gymlessen en muzieklessen worden uit het rooster gehaald.
Examenleerlingen krijgen tot 11 januari online les. Zij komen vanaf 11 januari naar school.
Voor examenleerlingen heeft de minister een uitzondering gemaakt. We hadden al besloten
om de week na de kerstvakantie online les te geven aan de hele school, dus we starten daar
op 11 januari mee.
Vanaf 11 januari worden de praktijklessen D&P (met uitzondering van deze lessen op de
woensdag) van klas 3 en 4 vmbo basis-kader op school aangeboden. Ook voor praktijklessen
is een uitzondering gemaakt. Het rooster wordt enigszins aangepast.
Leerlingen die in thuisquarantaine zitten (mits zonder klachten en als ze geen huisgenoten
met Corona hebben), kunnen hun spullen vanmiddag ophalen tussen 15.30 en 17.00 uur
(klas 1,2,3 tussen 15.30 en 16.00 uur, klas 4 tussen 16.00 en 16.30 uur en klas 5 en 6 tussen
16.30 en 17.00 uur). Vergeet de mappen van CKV niet!
De toetsen kunnen in sommige gevallen online plaatsvinden, maar dat is niet ideaal. Daarom
plannen we een toetsweek in de week van 25 januari voor klas 1, 2 en 3 havo/vwo.
De toetsweek havo/vwo bovenbouw gaat volgens planning door in de week van 18 januari.
De leerlingen van klas 3 en 4 vmbo/mavo hebben in die week ook een toetsweek.
De studiedag van 14 januari verplaatsen we naar 4 februari . Op 14 januari zijn de lessen
volgens rooster.
Toetsroosters voor de genoemde toetsweken volgen in de eerste week van januari.
Ziekmeldingen kunt u, ook bij online lessen, op de gebruikelijke manier doorgeven.
De mediatheek blijft de hele periode open. Leerlingen kunnen boeken komen lenen en
terugbrengen. De normale openingstijden zijn van kracht, alleen woensdag is de mediatheek
gesloten.
De school is nog de hele week open (tot vrijdag 13.00 uur) voor vragen. U kunt mailen naar
secretariaat@dehogeberg.nl
U kunt ons als ouder helpen om de online lessen zo effectief mogelijk te laten zijn:

•
•
•

Zorg dat uw kind op tijd achter de computer zit en niet de lessen vanuit bed volgt.
Zorg voor een rustige werkplek.
We willen dat ze camera’s aan doen en de microfoon als de docent iets vraagt.
Teams heeft een functie om de achtergrond te anonimiseren, dan is alleen uw kind
in beeld.
• Check af en toe waar uw kind mee bezig is. Vaak moeten leerlingen een deel van de
les zelfstandig werken.
We hopen dat u zo voldoende geïnformeerd bent. We zullen alles ook op onze website vermelden,
zodat u de informatie makkelijk terug kunt vinden.
Rest mij om u alvast hele fijne feestdagen te wensen.
Met vriendelijke groet, ook namens de teamleiders,

C. Eriks, waarnemend rector-bestuurder

