Zwolle, 15 december 2020
Betreft: lockdown

Beste leerling, beste ouders)/verzorger(s),
Maandag 14 december heeft het kabinet een verregaande lockdown afgekondigd met ingrijpende
maatregelen. Eén van de maatregelen is de landelijke sluiting van de scholen voor regulier onderwijs.
Deze sluiting is vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.
Na de kerstvakantie starten wij weer met onderwijs op afstand om ervoor te zorgen dat uw kind toch
les krijgt en zo weinig mogelijk vertraging oploopt. We houden daarbij het normale lesprogramma zo
veel mogelijk aan.

Uitzonderingen
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een aantal uitzonderingen van kracht. Een leerling mag
wel naar school als:




hij/zij in een examenklas zit
een (school)examen moet doen
hij/zij zich in een kwetsbare positie bevindt

Microsoft Teams voor onderwijs op afstand
In Magister zijn opdrachten, planning en resultaten nog steeds terug te vinden. Net als in het voorjaar
wordt voor het volgen van online lessen Microsoft Teams (MS Teams) gebruikt.
Via de website www.landstedegroep.nl/coronavirus zijn instructiefilmpjes beschikbaar over het
onderwijs op afstand en het installeren van MS Teams. Lukt de installatie niet? Dan kunt u vanaf
maandag 4 januari bellen met de helpdesk via 088-850 80 94.
Op het Meander College hebben we gedragsregels voor lessen in Teams. In de aparte bijlage vindt u
deze afspraken. Een belangrijke regel is dat uw kind in beeld is. Wilt u meekijken met uw zoon of
dochter?

De mentor blijft bereikbaar
Om toch de nodige begeleiding te geven en te motiveren om (op afstand) lessen te volgen en
huiswerk te maken, blijft de mentor bereikbaar voor leerlingen.

Toelichting


In de tekst hieronder spreken we van onder- en bovenbouw. Met bovenbouw bedoelen wij
alle klassen die werken met een Programma van Toetsing en Afsluiting: mavo 4, havo 4 en 5,
atheneum 4, 5 en 6. Met onderbouw bedoelen we alle andere klassen.

Programma vóór de kerstvakantie (16-17-18 december)







Op woensdag-donderdag-vrijdag 16, 17 en 18 december zijn er helemaal geen lessen, niet op
school en ook niet online. Docenten gebruiken deze dagen om hun lessen aan te passen.
Op woensdag-donderdag 16 en 17 december zijn er wel (reeds geplande) toetsen voor
bovenbouwklassen. Deze leerlingen komen dus alleen op school om hun toets te maken. Deze
toetsen staan in het rooster in Magister.
Op donderdag 17 december 8.15 uur zijn er inhaaltoetsen voor een klein aantal
bovenbouwleerlingen die eerder PTA-toetsen hebben gemist. Al deze leerlingen hebben
hierover een persoonlijk Magisterbericht gehad van de examensecretaris.
Op donderdag 17 december om 11.00 uur is er een ontmoetingsmoment in Teams voor alle
klassen behalve H5, A5 en A6. In dit mentor-halfuur neemt de mentor enkele afspraken door
met betrekking tot de lockdown. Er is ruimte voor meningen en gevoelens. En er is een kort
bezinningsmoment, waarna we als klas ‘uitchecken’.
Op vrijdag 18 december is de school gesloten.

Programma na de kerstvakantie




Van maandag 4 t/m vrijdag 15 januari 2021 zijn wij in gedeeltelijke lockdown. Wij geven dan
online lessen via Teams. De examenklassen mavo 4, havo 5 en atheneum 6 hebben vanaf 4
januari wel fysiek les op school.
Tijdens deze gedeeltelijke lockdown hanteren wij een VIP-rooster tot en met dinsdag 12
januari. Daarin gaan bijna alle vakken door, ook de praktijkvakken en sport. Alleen de
podiumvakken van klas 1, 2, 3, de toetsuren voor klas 1, 2, 3 en de LO-lessen in de
examenklassen (M4, H5, A6) vervallen.

Verkort VIP-rooster (Very Important Program)
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(Tussentijdse) toetsen en practica voor bovenbouwleerlingen in deze twee lesweken vervallen.
De reden is dat je een toets of practicum niet in 30 minuten kunt doen. Deze PTA-onderdelen
worden verplaatst naar een later moment.
Op woensdag 13 januari begint toetsweek 2 voor de hele bovenbouw. Deze vindt helemaal
plaats op school, zoals we gewend zijn.
Van woensdag 13 t/m vrijdag 15 januari hebben de onderbouwklassen nog steeds online les,
maar dan volgens het normale 45-minutenrooster. De reden is dat een combinatie van VIProoster en toetsrooster technisch ingewikkeld is en gevoelig voor fouten.
De activiteitenweek en de WOW-week voor de onderbouw worden verplaatst naar een later
moment in het jaar.
De online excursie ckv van M3/MH3 op 13 januari gaat niet door. Omdat dit een
schoolexamenonderdeel is, verplaatsen wij deze naar een later tijdstip.
Het verkeersproject Veilig Uitgaan voor klas 3 op 20 januari gaat door tijdens de lessen.
De online excursie ckv van havo 4 en atheneum 4 op 21 januari gaat door.
Het bijlesprogramma Hulp op Maat voor de examenklassen gaat door op de geplande
tijdstippen.

Ondersteuningsprogramma achterstanden




Wij hebben vijf ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen met achterstanden. Mentoren
hebben daarvoor ruim 150 leerlingen aangemeld. Wanneer uw zoon of dochter is geplaatst bij
een van de programma’s, krijgt u daar later in deze week bericht over.
Wij starten na de kerstvakantie direct met het programma Studiebegeleiding (huiswerk en
leren leren). Enkele andere programma’s gaan iets later van start, bijvoorbeeld de bijlessen na
toetsweek 2. Een deel van het programma voeren wij uit in samenwerking met Lyceo
Studiebegeleiding.

Is de school open?




Het schoolgebouw is vrijdag 18 december gesloten.
Vanaf 4 t/m 12 januari is de school dagelijks open van 8.00 tot 14.30 uur.
Vanaf 13 januari is de school dagelijks open van 8.00 tot 16.30 uur.

Besmetting? Neem contact op met de teamleider


Wanneer een van uw gezinsleden corona krijgt en u in quarantaine moet, neemt u dan
contact op met de teamleider van uw zoon of dochter. Wij zijn verplicht coronabesmettingen
te melden bij de GGD. Verder is het belangrijk dat uw kind extra aandacht krijgt en dat het
online lesgeven goed verloopt (misschien ook ná de lockdown).

Tot slot
We beseffen dat deze maatregelen opnieuw veel impact hebben. We doen er alles aan om zoveel
mogelijk houvast te bieden door deze vorm van onderwijs en blijvende begeleiding. Heeft u nog
vragen over onderwijs op afstand, kijk dan op www.landstedegroep.nl/coronavirus.
Voor de komende periode wensen wij jou/u warmte, geborgenheid en vooral een gezond 2021.

Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars
directeur a.i.

Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg
teamleiders vwo, havo, mavo

