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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Gisteravond heeft het kabinet een tweede periode aangekondigd waarin het onderwijs, met
uitzondering van de eindexamenklassen, online moet worden aangeboden. Deze periode gaat in op
woensdag 16 december en duurt tenminste tot maandag 18 januari 2021.
De lessen zullen vanaf morgen 45 minuten duren. De klassen 1 tot en met 3 volgen de lessen
online via Microsoft Teams. De leerlingen van klas 4 gaan nog gewoon naar school. De lestijden
zien er als volgt uit:
Les 1
Les 2
Les 3
Pauze
Les 4
Les 5
Pauze
Les 6
Les 7

8.30-9.00 Maatwerkzone of coach/mentor-les
9.00-9.45
9.45-10.30
10.30-10.45
10.45-11.30
11.30-12.15
12.15-12.30
12.30 -13.15
13.15 -14.00

De komende dagen gebruiken we om de puntjes op de i te zetten. Dat betekent voor deze week
het volgende:
•
Woensdag 16 december volgen de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 online lessen.
•
Woensdag 16 december volgen de leerlingen van leerjaar 4 de lessen op school, ook
volgens het aangepaste lesrooster van 45 minuten per les.
•
Donderdag 17 en vrijdag 18 december zijn de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 lesvrij.
•
Donderdag 17 december volgen de leerlingen van leerjaar 4 de lessen op school.
•
Vrijdag 18 december zijn ook de leerlingen van leerjaar 4 vrij.
Op 4 januari vervalt de studiedag en gaan we verder met het lesgeven volgens de nieuwe
richtlijnen. De lessen beginnen die dag vanaf het derde lesuur. Het rooster voor de leerlingen zal te
zien zijn in Magister. Ook eventuele wijzigingen per dag zijn daar te lezen. Docenten zullen in
Magister het huiswerk noteren en maken een notitie als leerlingen hun huiswerk niet gemaakt
hebben. Bovendien zullen zij in Magister de aanwezigheid van leerlingen bijhouden. Leerlingen
kunnen zich vanaf januari via Magister inschrijven voor vakhulp. Docenten nodigen leerlingen aan
het begin van de vakhulp uit om online deel te nemen aan deze les.
De toetsweek die gepland stond vanaf maandag 18 januari zal met een week opgeschort worden
en plaatsvinden vanaf 25 januari. Leerlingen van klas 3 mavo worden daarnaast eventueel op
school uitgenodigd voor het maken van toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Indien een leerling gedurende de sluiting van de school ziek is, dient deze aan het begin van de
dag telefonisch ziek te worden gemeld. Wanneer een leerling weer beter is, ontvangen we graag de
betermelding. Dit kan ook via de mail.

Docenten gaan leerlingen onderwijs op afstand geven. Bij dit onderwijs maken we gebruik van het
streamen van beelden. Als wij zien dat er misbruik gemaakt wordt van beelden zullen wij
maatregelen treffen richting de leerlingen die zich niet aan de regels houden. Wij hopen uiteraard
van harte dat iedereen zich gewoon netjes aan de afspraken houdt.
We vinden het heel jammer dat we de deuren weer moeten sluiten. Het coronavirus bereikte onze
school de afgelopen maanden sporadisch. Maar ook wij zien de besmettingen de afgelopen weken
oplopen en begrijpen dat maatregelen nodig zijn om de opmars van het virus te stoppen. Laten we
met elkaar de schouders er weer onder zetten en hopen dat we zo snel als mogelijk in het nieuwe
jaar weer open kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Antje de Boer
Alinka Spijkers
Directie Plein Joure

