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Aan alle leerlingen van
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Betreft: Onderwijs vanaf 1 maart

Oostburg, 25 februari 2021

Beste leerling,
De persconferentie van premier Rutte bracht goed nieuws. Leerlingen op het Voortgezet Onderwijs
mogen weer naar school, wel blijft de 1,5 meter maatregel van kracht.
We kijken erg uit naar volgende week waarin we jullie allemaal weer welkom mogen heten.
Gisteren en vandaag hebben we als schoolleiding met de Medezeggenschapsraad, waar ook ouders
en leerlingen in vertegenwoordigd zijn, gewerkt aan een plan. Vanwege de 1,5 meter maatregel kan
namelijk niet iedereen tegelijk naar school.
Halve klassen, om en om
•
Vanaf maandag 1 maart mogen er dagelijks halve klassen naar school komen. Op deze manier
kun je de ene week 3 en de andere week 2 dagen naar school komen. De indeling van de halve
klassen wordt gemaakt door het roosterprogramma. Zo is voor jou in het rooster zichtbaar wanneer
je op school les krijgt.
•
Uitzondering: de klassen BK1A, BK2A en BK2B komen alle dagen naar school omdat in deze
klassen 16 (of minder leerlingen) zitten.
•
Voor eindexamenkandidaten verandert er niets. Voor hen is het onderwijs al geregeld met
even en oneven leerling nummers.
Online gestreamde lessen op dagen dat je thuis bent
•
Je zult dus gedeeltelijk fysiek op school les volgen. De andere dagen volg je online onderwijs,
door aan te sluiten bij live gestreamde lessen.
(Docenten streamen in principe de lessen. Dit is wenselijk maar geen verplichting. Als een docent
niet wil streamen dan zorgt hij/zij voor een vervangende opdracht. De docent zorgt ervoor dat je op
dezelfde plaats als nu het geval is kunt zien of je al dan niet verwacht worden in de online les). De
link naar de les kun je daar ook vinden. Voor de gestreamde lessen geldt de ‘gedragscode hybride
onderwijs’. Deze is te vinden op onze website. Lees dit even door.
•
Als je online les hebt, kun je alleen in de chat vragen stellen. De docent geeft aan wanneer
deze vragen beantwoord zullen worden. In principe luister je verder gewoon naar de docent.
Je kunt niet meepraten tijdens de online les, behalve als de docent dit zelf aan je vraagt.
•
Als je fysiek op school bent volg je verplicht de multi-lessen. Voor leerlingen die online lessen
volgen is de multi-les niet verplicht. Je mag je uiteraard wel vrijwillig online aanschuiven om gericht
vragen te stellen aan de vakdocenten. Je hoeft je niet in te schrijven.

Pauzes
•
De aula is niet groot genoeg om met z’n allen te pauzeren. Daarom wordt er een tent op het
schoolplein geplaatst zodat er in de pauzes voldoende zitplaatsen op 1,5 meter afstand van elkaar
zijn. Ook in tussenuren kun je dan gaan zitten in de aula of de tent.
De tent wordt maandag in de loop van de dag opgebouwd. Tot de tent staat vragen we alle
leerlingen om buiten te pauzeren. Gelukkig voorspellen ze voor maandag mooi weer en is het maar 1
dag.

Overige afspraken
•
Aan- en afwezigheid wordt, zoals altijd, geregistreerd in Magister. Je kunt bij online les alleen
als aanwezig worden geregistreerd als je zichtbaar bent via je camera.
•
Docenten die ziek zijn worden uitgeroosterd, zodat het voor iedereen duidelijk is welke
docenten beschikbaar zijn.
•
Uiteraard blijft ons protocol ‘veilig en gezond naar school’ van kracht. Dit protocol wordt de
komende week bijgewerkt en is dan aangepast te vinden via deze link;
(Veilig en gezond naar school)
•
Huiswerk wordt volgens afspraak in Magister gezet voor de onderbouwleerlingen of in
OpenEdu voor de bovenbouwleerlingen.
•
Magister kan gebruikt worden door leerlingen en docenten om berichten te versturen.
•
Aan ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om jou ziek te melden als je niet in staat bent de lessen te
volgen volgens het reguliere rooster. Wij vragen hen ook om het vooral te blijven melden als je
positief of negatief bent getest op Covid-19 (Corona).
•
Wij hebben de afgelopen periode veel laptops uitgeleend aan leerlingen om online onderwijs
te kunnen volgen. We hebben nog laptops op school beschikbaar, maar kunnen nu niet inschatten
of er voldoende zijn. Als het nodig is zullen de uitgeleende laptops ingeleverd moeten worden, wij
zullen dit dan apart laten weten aan de betreffende leerlingen.
Wij zullen jullie blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen.
We gaan er vanuit dat we met de bovenstaande afspraken binnen de school fijne schooldagen voor
zowel leerlingen als personeel kunnen realiseren. Zoals ik mijn brief begon: we zien er naar uit. Tot
volgende week!
Met vriendelijke groet,
Mirjam van Schoonhoven
Rector Zwin College

