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Goes, 15 december 2020
C/20-21/43

Betreft:

Covid nieuwsbrief nr. 12: organisatie onderwijs tijdens lockdown 16 december 2020 tot en met
15 januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,

N.a.v. de persconferentie en de aankondiging van de strengere maatregelen door minister-president Rutte
hebben we vanochtend overleg gehad om te vast te stellen hoe we de komende weken het onderwijs gaan
vormgeven. Binnen Pontes hebben we, met enige nuanceverschillen tussen de verschillende locaties,
afspraken gemaakt en sluiten we aan bij de besluitvorming van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
Veel leerlingen zullen weer vanuit huis het onderwijs online moeten volgen. De examenleerlingen volgen
de lessen fysiek op school.
Er moet door onze collega’s weer geschakeld worden tussen fysieke en online lessen. Bovendien hebben
onze docenten ook kinderen thuis over wie zij dezelfde zorgen hebben als u als ouders/verzorgers van onze
leerlingen. Alles bij elkaar is het wel erg ingewikkeld.
Vandaag zijn we gestart met de voorbereiding van de online periode. Aangezien we de vorige lockdown ook
een overstap hebben gemaakt naar online lessen gaan we er van uit dat dit geen problemen geeft. Wij zijn
er weer klaar voor.
Voor de brugklasleerlingen is dit natuurlijk nieuw, maar o.a. door de mentoren zijn de leerlingen al wegwijs
gemaakt en wordt er nog op ingegaan tijdens de mentorles op woensdag 16 december.
Hieronder zetten we alles op een rijtje voor de komende weken.

Programma deze week:
Wo 16/12

Online mentorles voor de leerjaren 1, 2 en 3, V4 , V5 en H4. Wordt gepland via het rooster.
M4, H5 en V6 hebben fysiek les en mentormoment (of donderdag).

Do 17/12

Lessen online alle afdelingen behalve examenklassen (maatwerkuren online vervallen).
M4, H5 en V6 hebben fysiek les en mentormoment (of woensdag).

Vr 18/12

Leerlingen vrij en personeel vrij.
Zie verder op de volgend pagina
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Op maandag 4 januari starten de online lessen tot en met vrijdag 15 januari. Het lesrooster blijft
intact. De maatwerkuren gaan online door. Een docent start de les altijd online op en sluit de les ook
online. Tussendoor kan het zijn dat de leerling offline werkt aan huiswerk of opdrachten.
Alleen de lessen LO vervallen, alle andere praktijklessen gaan online door.
Alle examenleerlingen komen voor de lessen naar school.
De schoolkantine is open met beperkt assortiment.
De instructie voor het werken in teams ontvangen jullie nogmaals als bijlage.
Alle leerlingen moeten vandaag (dinsdag 15 december) de kluisjes leeghalen en de boeken
meenemen naar huis. Is dat niet gelukt kan dat nog morgen of overmorgen.
Indien een leerling niet over een device beschikt en dit ook niet kan regelen dan neemt de leerling
contact op met de mentor. Wij onderzoeken de mogelijkheid tot uitleen al is deze ook beperkt.
De catch-up klas start online op maandag 4 januari indien de leerling daarvoor is aangemeld. De
betreffende leerlingen ontvangen zo spoedig mogelijk bericht hierover.
De schoolexamenperiode gaat door op het geplande moment fysiek voor H4, V5, H5, M4 en V6.
Voor de schoolexamens van V4 en M3 komt een apart rooster. Jullie worden hier in de loop van deze
week over geïnformeerd.
Over alle geplande toetsen (niet-schoolexamens) volgt nog nadere informatie.
Voor de kinderen met extra ondersteuning worden via de Oase afspraken gemaakt.

Hoe volgen wij de online-lessen op Het Goese Lyceum :
Om meerdere leerlingen gelijktijdig ordelijk te kunnen laten deelnemen aan een online-les en om er voor
iedereen een goede les van te maken, is er een aantal regels opgesteld:
1.
Je houdt je aan het rooster in Magister.
2.
Linken van lessen worden niet met anderen buiten de eigen klas gedeeld.
3.
We gaan er van uit dat je je op dezelfde manier gedraagt als tijdens een les op school.
4.
Je zorgt dat je op tijd deelneemt aan de lesactiviteit via Teams.
5.
Communicatie tijdens de lesactiviteit door leerlingen gebeurt op aangeven van de vakdocent (chat of
microfoon).
6.
Spraak staat bij leerlingen op ‘gedempt’. Dit laat je zo staan, tenzij de vakdocent anders aangeeft.
7.
De camera is gedurende de hele les aan met jou in beeld.
8.
Hetgeen wat je zegt heeft te maken met de les. Wil je iets toevoegen steek je daarvoor je hand op
door middel van het aanklikken van het handje in Teams.
9.
Alleen medewerkers van Het Goese Lyceum mogen lesactiviteiten opnemen (auditief en/of visueel)
en indien gewenst of nodig delen met de leerlingen.
Verder vragen we u/je de komende dagen de mail goed in de gaten te houden. Mogelijk dat er nog meer
informatie komt die van belang is.
We gaan een ingewikkelde periode tegemoet. Laten we samen proberen datgene eruit te halen wat
mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch

