Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1

Zaandam, 17 december 2020
Kenmerk: 20-98 MvD/mk

Betreft: wijzigingen rooster januari

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Vanwege de sluiting van de scholen hebben wij een aangepast programma voor de maand
januari. Dit wijkt af van het jaaroverzicht dat u in het begin van het schooljaar heeft
ontvangen. Hieronder vindt u het overzicht van januari met een toelichting.

•

4 januari: ontwikkeldag voor personeel, er zijn geen online lessen. De docenten bereiden
op deze dag de online lessen voor en stellen studiewijzers samen.

•

5 t/m 15 januari: online lessen via Teams, volgens het rooster in Magister. Aanwezigheid
in de lessen en actieve deelname is verplicht, net zoals bij de lessen op school. Van een
blokuur wordt één lesuur actief gegeven, het tweede lesuur is werktijd voor de leerlingen.

•

6 januari: online les t/m het 6e uur. Om 13.30 start de digitale toets aardrijkskunde.
Leerlingen maken de toets thuis online en ontvangen hierover instructie van de docent
aardrijkskunde. De leerstof blijft hetzelfde en staat omschreven in het LTO.

•

18 en 19 januari: lessen op school volgens het rooster in Magister.

•

20, 21 en 22 januari: lesvrije dagen. Dit zijn toetsinhaaldagen volgens het rooster in
Magister. De leerlingen die absent waren tijdens de toetsweek, halen dus op deze drie
dagen de toetsen in. Dat geldt ook voor de klassen die in quarantaine zaten. Leerlingen
die meer dan 6 toetsen moeten inhalen op deze 3 dagen, krijgen een individueel rooster
aangeboden, waarin de toetsen zijn verspreid over de hele week.

•

De online lessen techniek komen te vervallen. De docenten techniek gebruiken deze
weken om het technieklokaal op te knappen.

•

De toets techniek van de klassen B1c en B1d wordt niet ingehaald tijdens de
inhaaldagen, maar wordt verplaatst naar een lesmoment. De docent plant dit in met de
klas.

•

De online voorlichtingsavond van 12 januari voor ouders over de overgangsnormen wordt
verplaatst. Ouders ontvangen hiervoor in januari een uitnodiging.

De online lessen in januari zijn vooral gericht op herhaling van de stof, zeker voor vakken
waarvan de toets nog afgenomen moet worden. De andere vakken starten in een rustig
tempo met de nieuwe stof.
Hoewel wij ernaar streven alle online lessen conform rooster te laten plaatsvinden, kan het
zo zijn dat niet alle vakdocenten hun lessen kunnen verzorgen in verband met hun
thuissituatie. De leerlingen zien in hun rooster in Magister de eventueel uitgevallen lessen.
Wij wensen u, mede namens het mentorenteam klas 1, een fijne kerstperiode. Wij zien
ernaar uit de leerlingen op 18 januari weer te mogen ontvangen op school.
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