
 

 

Onderwijs na 1 juni 

Tijdens de persconferentie op 6 mei is bekend gemaakt dat het voortgezet onderwijs na 1 juni weer 

open kan. Dit betekent dat onze school tot 1 juni onderwijs op afstand blijft geven. Aan de hand 

van de richtlijnen die OCW binnenkort bekend maakt, richten wij ons onderwijs op school vanaf 1 

juni zo veilig mogelijk in. 

 

We denken na over verschillende scenario’s en vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe bouwen we een 

rooster dat voldoet aan alle veiligheidseisen en randvoorwaarden met het 1,5-meterbeleid? Welke 

keuzes qua groepen, volgorde en vakken maken we? Zodra de richtlijnen duidelijk zijn, kunnen we 

daadwerkelijk aan de slag. Alle leerlingen en hun ouders krijgen hier te zijner tijd via mail een 

bericht over. Deze informatie komt ook op de website.  

 

Onderwijs op Afstand 
 

Aanpassingen rooster 
Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen weken en de vragenlijsten die zijn verstuurd 

naar leerlingen en docenten is het rooster inclusief de weektaken aangepast. Het nieuwe rooster 

dat op 11 mei ingaat staat in Zermelo en in Magister. De lessen zijn vanaf het 3e lesuur zo compact 

mogelijk geroosterd. Voor ieder vak staan in principe twee roostermomenten per week ingepland.  
 

Werken met Teams 
Docenten verdiepen zich verder in lesgeven via Teams. In de bijlage hieronder staan twee 

infografics. In de eerste kun je lezen hoe je met Teams kunt werken. In de ander staat een 

gedragslijn voor het volgen van een les via Teams.    
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Je kunt ook dit filmpje bekijken dat eerder is geplaatst over Onderwijs op Afstand en Teams. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tzc-QJQargM&feature=youtu.be 

 

Examens 
Op dinsdag 12 mei tussen 16.00 en 17.00 uur horen de examenkandidaten of zij wel of niet zijn 

geslaagd. Een heel spannend moment. Deze week zijn leerlingen nog bezig met inhaalprogramma’s 

en herkansingen. Daarna gaan de docenten, mentoren en afdelingsleiders aan de slag met 

correctie en beoordelingen. 
 

Wij hopen natuurlijk dat jullie massaal slagen en daarna van een welverdiende vakantie kunnen 

gaan genieten! 

 

 

 

 

Zie hieronder de bijlagen. 
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Instructies/richtlijnen online werken - Teams 
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