
 

 

 
 
Rotterdam, 15-12-2020 
 
Betreft: Sluiting scholen en onderwijs op afstand 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), / Beste leerling, 
 
Waarschijnlijk heeft iedereen gisterenavond de indrukwekkende persconferentie gezien met een hele 
duidelijke opdracht voor het onderwijs.  De scholen gaan met ingang woensdag 16 december dicht en zullen in 
ieder geval tot maandag 18 januari 2021 gesloten blijven.  
Wat de uitzonderingen zijn of wat de mogelijkheden zijn voor de genoemde ‘specifieke’ groepen (waaronder 
de examenkandidaten) is nog niet helemaal duidelijk. 
 
In deze brief willen we met u delen hoe de laatste week van dit kalenderjaar eruit komt te zien. 
 

 Woensdag 16 december en donderdag 17 december worden alle lessen tot en met het 4e uur, 
conform het reguliere rooster in Magister, online gegeven. In  Magister staat hiervoor bij elk uur een 
link naar de Teams-les.  
Deze online lessen zijn voor alle leerlingen (behalve voor de leerlingen die ziek gemeld zijn) verplicht. 
De lessen duren 30 tot 60 minuten. Dit laatste omdat leerlingen en docenten dan even de tijd hebben 
om de benen te strekken en om de nieuwe les op te starten. 
De online lessen van 16 en 17 december zullen vooral gebruikt worden om: 

o Samen met de leerlingen uit te zoeken of iedereen nog weet hoe alles werkt (try-out); 
o Te inventariseren of er knelpunten ten aanzien van de techniek en faciliteiten; 
o De huidige periode af te ronden; 
o Een doorkijkje te geven naar de periode van 4 tot 18 januari 2021; 
o Antwoord te geven op vragen over toetsen die nu niet doorgaan en dus op een ander 

moment ingepland worden; 
o En om deze periode, die zo vreemd eindigt, prettig met elkaar af te sluiten. 

 
 Vrijdag 18 december, stond er een inhaalochtend op het programma. Deze gaat nu niet door. Hiermee 

wordt vrijdag 18 december een ‘bonus dag’ voor de leerlingen. 
 

 De school is met ingang van morgen gesloten en is ook telefonisch niet bereikbaar. Natuurlijk is 
(beperkte) communicatie via de e-mail wel mogelijk. 

 
Ook na de kerstvakantie zullen wij, in ieder geval tot 18 januari, alle lessen online verzorgen volgens het 
reguliere rooster in Magister. 
 
Zodra er meer duidelijkheid is over de uitzonderingen (zie hierboven) en over de gevolgen van de lockdown 
voor de verdere jaarplanning zullen we u aanvullend informeren. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Martin van Zanten 

PS. Ik hoop u eind deze week of begin volgende week ook van de maandelijkse nieuwsbrief te voorzien.  

 


