Rotterdam, 15 december 2020
Onderwerp: Tijdelijke sluiting VO scholen i.v.m. corona
Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
Gisteren heeft de regering bekendgemaakt dat alle middelbare scholen vanaf woensdag 16
december 2020 tot maandag 18 januari 2021 gesloten zijn voor fysiek onderwijs en dat alle lessen
online verzorgd worden. In deze periode valt ook de kerstvakantie. De vakantie start op vrijdag 18
december en duurt tot en met 3 januari. In de kerstvakantie zijn er geen onlinelessen.
Voor de examenleerlingen wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze leerlingen blijft de school
open. Alle leerlingen van 5 havo en 6 vwo komen dus gewoon naar school volgens het reguliere
rooster. De leerlingen van leerjaar 4 en 5v kunnen in incidentele gevallen naar school voor
ondersteuning en om toetsen te maken. Informatie daarover ontvangen de leerlingen persoonlijk via
Magister.
De afspraken voor de komende periode staan hieronder op een rij.
 De online lessen starten op woensdag 16 december.
 De leerlingen krijgen les volgens hun huidige lesrooster. De online lessen duren 45 minuten.
Na die 45 minuten is er tijd om (digitaal) over te schakelen naar de volgende les. Dat houdt in
dat de leerlingen tussen de lessen 15 minuten pauze hebben.
 De KWT-uren in het rooster gaan niet door. Dat geldt eveneens voor de vakken ondernemen,
Spaans en Chinees.
 Alle onlinelessen zijn verplicht.
 De link om in de onlinelessen te komen, staat in Magister bij ‘huiswerk’.
 De aanwezigheid wordt geregistreerd in Magister.
 Absentie wordt gemeld bij Leerplicht.
Vanwege de geringe voorbereidingstijd kan het voorkomen dat zich aanstaande woensdag en
donderdag nog enkele opstartproblemen voordoen bij de online lessen. We vragen uw begrip
daarvoor.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw steun vanuit huis. Indien u zorgen of vragen heeft,
kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met de mentor van uw kind of met de schoolleiding.
De maatregelen die de regering nu neemt, kunnen mogelijk veranderen. Het kan dus zijn dat wij onze
plannen in de komende tijd toch aan moeten passen. Vanzelfsprekend informeren wij u in dat geval
zo snel mogelijk. Voor nu wensen wij de leerlingen veel succes met de onlinelessen en opdrachten.
Tot slot wensen we iedereen veel gezondheid, sterkte en alle goeds in het nieuwe jaar.
Namens de schoolleiding,
Ilyas Bagci
Directeur Lyceum Kralingen

