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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen.

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 5 januari 2021
: AGR050120210
: Leerlingen leerjaar 3 deels weer naar school

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In navolging op mijn brief van 30 december 2020, waarin ik u informeerde over het
hervatten van de lessen aan leerjaar 4 op school, informeer ik u in deze brief over het
deels hervatten van de lessen aan leerjaar 3 op school.
Vanaf woensdag 6 januari 2021 volgen de leerlingen van leerjaar 3 weer gedeeltelijk
het beroepsgerichte vak op school (dus niet alle lesuren). Daarnaast worden in het
rooster ook toets-momenten ingepland. Alle andere lessen worden online aangeboden
en gevolgd.
In het rooster zijn de online-lessen te herkennen aan het camerasymbool dat voor de
les staat, bij de lessen die op school zijn, staat er geen camerasymbool.
Wanneer leerlingen uit leerjaar 3 geclusterd zitten met leerlingen uit leerjaar 4, blijven
de leerlingen uit leerjaar 3 thuis en volgen ze de les online. Er kan in zo’n situatie
geen camerasymbool voor de les in het rooster komen te staan.
In het rooster is ook rekening gehouden met de reistijd naar school. Daarom vallen
enkele beroepsgerichte uren uit.
De docenten plannen de toetsen op de toets-momenten in. In magister kunnen de
leerlingen zien of ze wel of geen toets op zo’n toets-moment hebben. De toetsmomenten zijn altijd ingeroosterd voor of na een blok van beroepsgerichte lessen op
school. Leerlingen van vmbo-gt komen alleen voor de toetsen naar school.
Periode 6 voor leerjaar 4 en periode 2 voor leerjaar 3 worden met twee weken
verlengd. De tentamenweek voor leerjaar 4 en de toetsweek voor leerjaar 3 worden in
de jaarplanning daarom twee weken naar achteren geschoven. De aangepaste
jaarplanning wordt binnenkort op de website geplaatst. Ook zullen de PSO lessen voor
de onderbouw twee weken lager doorlopen, voordat er weer gewisseld wordt.
Met vriendelijke groet,

A. Gerritsen
Directeur

