
 

 

 
 
 
Rotterdam, 18-12-2020 
 
Betreft: Sluiting scholen, onderwijs op afstand en onderwijs voor examenkandidaten (2) 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), / Beste leerling, 
 
Zoals we u / jullie toegezegd hebben, komen wij met nadere informatie over hoe wij het onderwijs vorm gaan 
geven vanaf 4 januari tot 18 januari 2021.  
Leerjaar vier, onze examenkandidaten, behoren conform de aanvullende richtlijnen tot één van de ‘specifieke 
groepen’ waarop een uitzondering van toepassing is. Voor leerjaar drie geldt dit in beperkte mate. Vandaar dat 
u hieronder een onderscheid aantreft voor de diverse leerlagen. We hebben er voor gekozen om alles in één 
informatiebrief weer te geven, zodat iedereen van alles op de hoogte is. 
 
Leerjaar 1 en 2: 
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen in de periode van 4 tot 18 januari alle lessen online. Dit geldt voor alle 
vakken, conform het reguliere Magisterrooster. In Magister staat hiervoor bij elk uur een link naar de Teams-
les. De online lessen duren minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten (dit laatste om iedereen even tijd te 
gunnen om de benen te strekken, wat te drinken en om de nieuwe les op te starten).  
 
Indien uw zoon/dochter te ziek is om de online lessen te volgen, dan dient u uw zoon/dochter volgens de 
gebruikelijke procedure, telefonisch ziek te melden. Dit geldt ook indien uw zoon/dochter een online les moet 
missen in verband met een afspraak bij de orthodontist  of ….. De aanwezigheid tijdens de online lessen wordt 
gecontroleerd en afwezigheid/verzuim wordt geregistreerd.  
 
Leerjaar 3: 
Alle leerlingen van leerjaar 3 volgen in de periode van 4 tot 18 januari alle lessen online. Dit geldt voor alle 
vakken, conform het reguliere Magisterrooster. In Magister staat hiervoor bij elk uur een link naar de Teams-
les. De online lessen duren minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten. (dit laatste om iedereen even tijd te 
gunnen om de beentjes te strekken, wat te drinken en om de nieuwe les op te starten).  
 
Indien uw zoon/dochter te ziek is om de online lessen te volgen, dan dient u uw zoon/dochter volgens de 
gebruikelijke procedure, telefonisch ziek te melden. Dit geldt ook indien uw zoon/dochter een online les moet 
missen in verband met een afspraak bij de orthodontist  of ….. De aanwezigheid tijdens de online lessen wordt 
gecontroleerd en afwezigheid/verzuim wordt geregistreerd.  
 
Aanvullend: 
Om ons zoveel mogelijk te houden aan het geldende PTA (de opbouw van de schoolexamenonderdelen) en om 
achterstanden te voorkomen, worden er vier toetsmomenten ingepland waarop de betreffende leerlingen 
fysiek naar school  kunnen komen.  (Hiermee voldoen we ook aan de aanvullende richtlijnen). 

- Dinsdag 5 januari 14:00 tot 15:10 uur, inhalen van eerder gemiste toetsen uit de periode voor               
16 december. 

- Vrijdag 8 januari 14:00 tot 15:10 uur, maken van toetsen die gepland stonden in de periode van          
16 december t/m 8 januari.  

- Dinsdag 12 januari 14:00 tot 15:10 uur, maken van toetsen die gepland stonden in de periode van         
4 januari t/m 12 januari.  

- Vrijdag 15 januari 14:00 tot 15:10 uur, maken van toetsen die gepland stonden in de periode van          
4 januari t/m 15 januari.  

!!! De betreffende leerlingen ontvangen een bericht via Magister als zij op één van bovengenoemde data een 
toets moeten maken. 
 



 
 
 
Leerjaar 4 (de examenkandidaten): 
Alle leerlingen uit klas 4 hebben in de periode van 4 januari tot 18 januari fysiek les op school, conform het 
reguliere rooster in Magister. Zij volgen, met uitzondering van rekenvaardigheid, dus alle lessen op school.      
(zij zijn daarmee de enige leerlingen die op school aanwezig zijn). 
 
Aanvullend: 

 Dinsdag 5 januari 14:00 tot 15:10 uur, inhalen van eerder gemiste toetsen uit de periode voor              
16 december. (De betreffende leerlingen ontvangen een bericht via Magister als zij op deze dag een 
toets moeten maken). 

 Geplande toetsen in de periode van 4 tot en met 18 januari vinden gewoon plaats conform het 
reguliere rooster en staan als zodanig ook vermeld in Magister. (hiermee voorkomen we 
toetsachterstanden). 

 Leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM. (de leerlingen dragen dus een 
mondkapje in de gangen en in andere loopruimtes. Aanvullend adviseren wij om ook een mondkapje 
te dragen tijdens de lessen). 

 De leerlingen mogen in pauzes en eventuele tussenuren het schoolterrein niet verlaten.  

 Indien een leerling niet fysiek aanwezig kan of mag zijn, dient dit door een ouder/verzorger gemeld te 
worden bij mevrouw De Nekker (teamleider en examensecretaris). 

 
Mocht de persconferentie, die nu gepland staat op 12 januari, informatie opleveren waarop wij dienen te 
anticiperen, dan ontvangt u van ons uiteraard een nieuwe informatiebrief. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Martin van Zanten 

PS. Separaat aan deze informatiebrief ontvangt u van ons maandag 21 december de oudernieuwsbrief van de 

maand december. 

 


