Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B en 2C

Klazienaveen, 17 december 2020

Betreft: sluiting school en online onderwijs na de kerstvakantie

Beste ouder/verzorger,
Nu het kabinet vergaande maatregelen heeft getroffen om verdere verspreiding van het
covid virus te voorkomen, blijven de scholen in ieder geval tot 18 januari gesloten. Er zijn
echter wel uitzonderingen voor (voor)examenklassen, de beroepsgerichte vakken en
kwetsbare leerlingen gemaakt.
Voor uw zoon en/of dochter zal vanaf maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari de
school gesloten zijn en online onderwijs gegeven worden. De mentor heeft hier dinsdag op
school of gisteren of vandaag via een Meet al contact met uw zoon en/of dochter over
gehad, of zal dat nog doen.
We hebben de afgelopen maanden ervaren dat leerlingen snel kunnen schakelen en dat ze
zich over het algemeen goed kunnen redden met de digitale middelen om online lessen te
volgen. Maar we merken ook dat het erg meehelpt als leerlingen thuis ondersteund worden.
We begrijpen dat we van ouders niet kunnen verwachten dat ze leerstof gaan uitleggen,
maar het stimuleert wel als erop toegezien wordt dat uw zoon en/of dochter serieus met het
schoolwerk bezig is, dat er een rustige plek is waar gewerkt kan worden en dat er
tussendoor tijd is voor de nodige ontspanning.
.
De volgende informatie is belangrijk om goed met uw zoon en/of dochter te bespreken:
●

leerlingen volgen vanaf maandag 4 januari thuis het rooster zoals dat in Magister
staat vermeld. Ze zien aan de camera dat het om een online les gaat:

●

leerlingen kunnen ook in Zermelo hun rooster volgen, ze zien dan:

●
●
●

●

de theorielessen gaan in principe zoveel mogelijk door, voor kc, gym en LOB kan het
zijn dat er een paar blokjes minder in Magister staan dan ze gewend zijn;
de flexlessen, de keuze-uren, muziek en de profieluren op vrijdag komen te
vervallen;
om deel te nemen aan de Meet, loggen leerlingen ook nu weer in met de voor hen
bekende code die ze de afgelopen maanden gebruikt hebben als ze thuis online
lessen volgden (lesF1A, lesF2A etc.).
de mentor of de vakdocent maakt zelf afspraken met leerlingen over huiswerk, het
inleveren van opdrachten of individuele begeleiding;

Als uw zoon en/of dochter niet mee kan doen aan de online lessen dan ontvangen we daar
graag bericht over. Dit kan telefonisch of via een mail naar klazienaveen@esdalcollege.nl
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor.
Voor nu wens ik u namens alle docenten en medewerkers alvast heel goede feestdagen en
ondanks de beperkingen toch een fijne kerstvakantie. Laten we hopen dat 2021 voor
iedereen een sprankelend en gezond jaar wordt.
Hartelijke groet,
G. Schotanus
teamleider Junior College
Esdal College, locatie Klazienaveen

