
  

 

 

 

Rijnsburg, vrijdag 18 september 2020  
   
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
  
We zijn dit schooljaar gestart volgens het  ‘oude normaal’… maar helaas is de situatie door 
Covid 19 / corona nog verre van ‘normaal’. We staan op school voor de pittige uitdaging om 
goed onderwijs op een veilige manier te verzorgen, veilig voor zowel het personeel als de  
leerling - waarbij we ons uiteraard houden aan de protocollen van het RIVM en de VO-raad. 
We merken echter ook dat we het samen doen en waarderen daarbij zeer de medewerking 
van u en onze leerlingen.  
 
De eerste week fysiek onderwijs zit er inmiddels op en we zijn met de tweede week bezig. 
We constateren dat er veel  leerlingen met milde klachten thuis zitten. Deze leerlingen zijn 
vaak wel in staat om onderwijs te volgen en zij kunnen dit vanaf heden online doen. 
Leerlingen die met milde klachten thuiszitten volgen dus online lessen volgens het 
reguliere rooster en checken digitaal in bij de fysieke les die op school wordt gegeven. 
We hebben ook richtlijnen opgesteld voor lessen die gegeven worden door docenten die 
thuis zijn, maar wel onderwijs kunnen verzorgen. Dit kan zijn vanwege milde klachten, een 
familielid met koorts en/of in afwachting van uitslag van een Covid-test. 
Fysiek onderwijs blijft ons uitgangspunt, maar er kunnen dus ook digitale lessen worden 
ingezet als een docent niet op school kan zijn. 
 
Afspraken op een rijtje 

• Indien er voor de leerlingen uit leerjaar 1 tot en met 3 minder dan twee fysieke lessen op 
een dag zijn, worden alle lessen online gegeven.   

• Voor leerjaar 4 worden alle lessen altijd op school gevolgd. Als de vakdocent er niet is, 
wordt de les online op school gevolgd door de leerlingen.  

• Kwetsbare leerlingen zijn, in overleg met mentor, leerling en ouders, altijd op school. Zij 
werken dan in het OLC.  

• Alle digitale lessen worden via Microsoft Teams volgens het rooster gegeven. In Magister 
maakt de docent een link aan die de leerlingen onder het kopje ‘huiswerk’ kunnen 
vinden.  Leerlingen klikken op deze link en komen dan bij de les terecht.  

• Aan en afwezigheid wordt in Magister geregistreerd. 

• Leerlingen checken elke dag hun rooster in Magister om wijzigingen te bekijken m.b.t 
fysieke lessen of online lessen   

• Leerlingen die al op weg naar school zijn en pas op een later moment zien dat de hele 
dag online lessen worden gegeven, kunnen deze vanzelfsprekend op school volgen.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor eventuele vragen verwijzen wij u / jullie naar de schoolleiding. 
 
  



  

 

 

 

Hoe volg je online les? 
- Zorg dat je jouw camera en microfoon getest hebt vóór de eerste les. 
- Zorg dat je op tijd in de les bent. 
- Het is voor de docent niet mogelijk om op jou te wachten, de les begint dus op tijd. 
- Houd er rekening mee dat iedereen jou kan zien (dus zorg dat je niet nog in bed ligt). 
 
 
  

 
 
  
  
  


