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Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 14: huidige lockdown en lessen

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,
Allereest wens ik iedereen natuurlijk het beste voor 2021.
We zijn weer opgestart met het online onderwijs. De examenleerlingen hebben deze week nog twee
dagen les gehad en donderdag is de schoolexamenperiode begonnen.
Het is heel vervelend voor het onderwijspersoneel en voor de leerlingen, die vooral behoefte hebben
aan stabiliteit en fysiek onderwijs, dat we weer moet overschakelen op online onderwijs, maar wat
moet dat moet. We zijn blij dat we de schoolexamens gewoon fysiek door kunnen laten gaan. Een
kleine groep kwetsbare leerlingen volgt de lessen online op school.
We zijn verschillende opties aan het voorbereiden voor het rooster als de lockdown-periode wordt
verlengd. We realiseren ons dat het huidige lesrooster voor zowel leerlingen als docenten een grote
belasting is.
We wachten echter de persconferentie af van a.s. dinsdagavond en zullen zo snel mogelijk daarna
u/jullie informeren over het vervolg.
Verder vragen we nog aandacht voor afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de online lessen:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je houdt je aan het rooster in Magister.
Linken van lessen worden niet met anderen buiten de eigen klas gedeeld.
We gaan er vanuit dat je je op dezelfde manier gedraagt als tijdens een les op school.
Je zorgt dat je op tijd deelneemt aan de lesactiviteit via Teams.
Communicatie tijdens de lesactiviteit door leerlingen gebeurt op aangeven van de vakdocent
(chat of microfoon).
Spraak staat bij leerlingen op ‘gedempt’. Dit laat je zo staan, tenzij de vakdocent anders
aangeeft.
De camera is gedurende de hele les aan met jou in beeld.
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.
Alleen medewerkers van Het Goese Lyceum mogen lesactiviteiten opnemen (auditief en/of
visueel) en indien gewenst of nodig delen met de leerlingen.

Met vriendelijke groet namens alle collega’s van Het Goese Lyceum,
C. Biesterbosch
rector

