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Geachte ouder(s), beste leerlingen,
Wij praten u hierbij graag even bij over de huidige gang van zaken wat betreft
het onderwijs op onze school tijdens deze tweede coronagolf. Sinds het begin
van de coronacrisis volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid. Ondanks dat
hebben we helaas regelmatig positief geteste leerlingen en collega’s op school.
Docenten die getest worden of in quarantaine zijn, geven inmiddels online les.
Leerlingen die langdurig in quarantaine zijn volgen inmiddels ook online les en
worden gemonitord door school.
Hieronder zullen we een aantal actuele maatregelen en ontwikkelingen voor u op
een rijtje zetten. De onderwerpen zijn:
• onderwijs op afstand
• veiligheid en gedragsregels op school
• stage
• ziekmelden/test melden

ONDERWIJS OP AFSTAND

Op de studiedag van 27 oktober jl. hebben we met de medewerkers
verschillende scenario’s doorgenomen. Hier is afgesproken dat het
Magisterrooster leidend is, met de volgende uitgangspunten.
•
•
•
•
•

In het roostermoment zetten we wat er van de leerling verwacht wordt.
Als er les op afstand gevolgd moet worden staat er een icoontje in het
roostermoment.
De vakdocent zet in het roostermoment een link naar de Teamsbijeenkomst.
Docenten hebben in het roostermoment ook de Magister Studiewijzer
gekoppeld, zodat ook voor de langere termijn zichtbaar is waar de lesstof
over gaat.
Toetsen worden op school afgenomen.

•
•
•
•
•

Leerlingen die langdurig thuiszitten, zullen met de vakdocenten moeten
afstemmen welke toetsen afgenomen zullen moeten worden, op een
alternatief tijdstip op school.
In de Magister Studiewijzer wordt ook gebruik gemaakt van Magister ELOopdrachten inleveren.
Een collega of leerling die te ziek is om de les te volgen of te geven, doet
dit niet.
Absenties worden bijgehouden in Magister (leerlingen die niet meedoen
met de online les).
Een leerling die zich niet gedraagt tijdens een digitale les, kan er ook
“uitgestuurd” worden, door verwijderd te worden uit de Teamsbijeenkomst. Er komt dan een “U” in Magister te staan bij aanwezigheid.

Er zijn verschillende situaties denkbaar.
1. De docent is thuis (in quarantaine) – docent geeft les vanuit huis
Docenten die wegens RIVM-maatregelen thuis zijn geven onderwijs op
afstand, volgens het rooster. De leerlingen zitten in het lokaal. De docent
geeft online les via Microsoft Teams en heeft contact met de
klassentoezichthouder, die ervoor zorgt dat de thuiszittende docent hoorbaar
en zichtbaar is op het digitale scherm in het lokaal.
2. Klas is in quarantaine – klas volgt les vanuit huis
De lessen worden gegeven volgens rooster door de docent, die al dan niet op
school is. De docent geeft de digitale les door een link van Teams in het
Magisterhuiswerkmoment te zetten en daarin ook toe te lichten wat er van de
leerling verwacht wordt, bijvoorbeeld: “Deze les wordt digitaal gegeven. Ik
heb voor jullie deze link aangemaakt. Klik op onderstaande link”. De
roostermaker voegt een icoontje aan het dagrooster toe,
waarmee aangegeven wordt dat de les online gegeven wordt.
Voor een klas die naar huis gestuurd wordt om een periode in quarantaine te
blijven, starten de digitale lessen de eerstvolgende werkdag, zodat de
docenten ook de gelegenheid hebben om te schakelen.
Let op: de online-lessen hebben uiteraard niet hetzelfde rendement als fysieke
lessen op school. Als iedere les voor de volledige 50 minuten wordt ingevuld,
wordt dit door zowel de leerlingen als de docenten als zeer zwaar ervaren.
3. Een enkele leerling is in quarantaine – enkele leerling volgt les vanuit
huis
We hebben dagelijks te maken met leerlingen die thuis zitten in verband met
de coronamaatregelen. Het gaat hierbij om leerlingen die afwezig zijn, omdat
zij lichte klachten hebben, in quarantaine zijn zonder klachten of in
afwachting zijn van een testuitslag. Deze leerlingen werken thuis aan
schoolwerk, hiervoor geldt de volgende afspraak: in Magister staat duidelijk
uitgelegd welke schoolactiviteiten de leerlingen per vak moeten
verrichten, bijvoorbeeld in de weekplanner, studiewijzer e.d. De
individuele leerling volgt de les online vanuit huis. School voegt een icoontje
aan het rooster van de individuele thuiszittende leerling toe, waarmee
aangegeven wordt dat hij/zij de les online vanuit huis volgt.
De enkele leerling die thuiszit, volgt de digitale les middels de link van Teams
die de vakdocent in het Magisterhuiswerkmoment zet. De docent licht in het
huiswerkmoment toe voor wie deze link bedoeld is en wat er van de

leerlingen verwacht wordt, bijvoorbeeld: “Deze les wordt op school gegeven.
Voor de leerlingen die niet op school zijn, heb ik deze link aangemaakt, zodat
de thuiszittende leerlingen vanuit huis mee kunnen doen met deze les.”
Als de docent op school is en de rest van de klas ook, zal de focus op het
onderwijs en de orde in de klas liggen. Leerlingen kunnen thuis weliswaar
meekijken naar het gedeelde bord en meeluisteren naar de uitleg, maar de
leerling die thuis zit, zal altijd niet dezelfde aandacht ervaren als een leerling in
de klas. Eigen initiatief om vragen te stellen (via de mail/contact op een ander
moment) is hierbij dus gewenst, zodat de docent kan bepalen welk moment hij
/zij kiest om die vragen te beantwoorden.
Absenties van thuiszittende leerlingen die niet meedoen, worden door de
vakdocent bijgehouden in Magister. Doordat we studiewijzers linken aan de les,
kan iedere leerling die ziek is, weer aanhaken op het moment dat hij/zij zich
weer goed genoeg voelt om de les mee te draaien.
Het is handig om als thuiszittende leerling een klasgenoot (buddy) te hebben, die
je kan helpen met informatieoverdracht ten aanzien van huiswerk en
aantekeningen. De mentor kan hierbij helpen.
VEILIGHEID EN GEDRAGSREGELS IN SCHOOL
Mondkapjes
Zoals u weet geldt op het Zuiderzee College sinds 19 oktober een verplichting
om mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en daar waar de 1,5 meter
afstand niet gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld bij de praktijklessen. We
vragen alle leerlingen met klem om zélf een mondkapje bij zich te hebben en het
vervolgens te dragen.
We spreken elkaar aan op de bestaande gedragsregels:
•
•
•

•
•

1,5 meter afstand tot medewerkers;
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog,
papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten;
thuisblijven of naar huis gaan bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts
boven de 38°C;
We adviseren altijd om te laten testen!
thuisblijven of naar huis gaan als je hoort dat een gezinslid koorts boven
de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft;
mondkapje dragen als je door de school heen beweegt.

Over het algemeen houdt iedereen zich goed aan de regels, echter soms worden
leerlingen nog naar school gestuurd met milde klachten, maar dat is echt niet de
bedoeling. Ook bij slechts milde klachten is het verzoek om uw zoon/dochter
thuis te laten en te laten testen.
Ook het dragen van de mondkapjes, met name bij binnenkomst van de school
gaat behoorlijk goed, maar bij de leswisseling gaat het een stuk minder. Het
dragen van een mondkapje gaat maar om een paar minuutjes bij de leswissel.
We vragen u om hier ook thuis nog eens aandacht aan te besteden, zodat we
gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. We rekenen op ieders
medewerking. Samen zorgen we ervoor dat het veilig blijft!

STAGE
Vanwege de omstandigheden rondom Corona is besloten om de geplande
oriënterende stage van 3 mavo (14, 15 en 16 december) niet door te laten gaan.
Hierover volgt nog communicatie naar leerlingen en ouders met het verzoek om
zelf het bedrijf waar zij al afspraken mee hadden op de hoogte te brengen. Let
op: op deze dagen zal er dus gewoon lesgegeven worden. Het is nog niet bekend
of de verdiepende stage van leerjaar 4 basis, kader (11 t/m 22 januari)
doorgaat, hierover wordt u later geïnformeerd. De geplande oriënterende stage
van 3 beroeps (in mei) en de verdiepende stage van 3 mavo (14 t/m 18 juni)
gaan vooralsnog wel door.
ZIEK MELDEN/TEST MELDEN
Het ziekmelden van uw zoon/dochter gaat door middel van een telefoontje naar
de balie, zodat door de baliemedewerker ook goed nagevraagd kan worden wat
nu precies de situatie is.
We gaan er vanuit dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd. We
hopen dat iedereen gezond blijft. Wordt een leerling toch ziek en kan hij/zij niet
naar school vanwege de RIVM-maatregelen: meld het ons direct. Voor vragen
zijn de afdelingsleiders en mentoren beschikbaar.
Let goed op uzelf en op elkaar, blijf gezond en houd afstand!
Hartelijke groet,

Jannie Bakker
Directeur a.i. Zuiderzee College

