Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 15 december 2020
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 16)
Ref.
: HW/SG/U20-283 (8.3.02)
Beste ouders(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van de (ingrijpende) aanvullende maatregelen zoals deze gisteravond zijn afgekondigd,
ontvangt u vandaag reeds een update van ons onderwijs in relatie tot het Covid-19 virus.
Mededeling kabinet: online lessen
Het kabinet heeft besloten dat de schoollocaties met ingang van 16 december (aanstaande woensdag)
tot maandag 18 januari 2021 dicht gaan. Dit betekent dat de lessen in de genoemde periode grotendeels online plaatsvinden. Hier zijn uitzonderingen op, daar komen we verder in deze brief op terug.
We maken bij het online onderwijs gebruik van het programma Teams. Mede op basis van onze
ervaringen uit de lockdown van maart dit jaar, hebben we besloten dat elke online les 30 minuten duurt.
Het nieuwe 30-minuten rooster treft u aan in Zermelo.
Woensdag 16 december: geen lessen, spullen ophalen
Morgen zullen er geen lessen worden gegeven. Deze dag gebruiken we om ons onderwijs om te zetten
naar een nieuw rooster en om docenten de gelegenheid te geven om de online lessen goed voor te
bereiden. Uw kind heeft morgen dus geen les. Het schoolgebouw is regulier geopend, zodat uw kind nog
de mogelijkheid heeft zijn/haar spullen uit het kluisje te halen. Uw kind kan deze dag ook gebruiken om
contact te leggen met school (mentor, docent of afdelingsleider) voor eventuele vragen rondom het
werken in Teams.
Donderdag 17 december: online lessen, spullen ophalen en Rent Company
Aanstaande donderdag heeft uw kind online les conform het nieuwe 30-minuten rooster. De geplande
lessen die dag zijn dan dus van 50 minuten naar 30 minuten omgezet. Uw kind volgt de les vanuit huis
op de laptop middels Teams.
Ook op donderdag is het schoolgebouw regulier geopend. Daarnaast is de Rent Company donderdag
17 december nog aanwezig voor leerlingen met vragen rondom hun laptop. Dat is van 8.30 – 11.00 uur
op Pax Vmbo (ook voor leerlingen die op Pax havo/vwo zitten) en van 11.15 tot 13.45 op Pax Junior.
Vrijdag 18 december 2020
Aanstaande vrijdag heeft uw kind tot en met vierde lesuur online les (tot 10.45 uur) conform het nieuwe
30-minuten rooster. Het schoolgebouw is open tot 12.00 uur.
Voor de vierde klas vmbo-k en vmbo-t staan er vrijdagochtend herkansingen geprogrammeerd. Deze
vinden plaats op school, hiervoor zal een apart rooster worden gemaakt.
Maandag 4 januari 2021 tot 18 januari 2021: online lessen
Het uitgangspunt is dat we vanaf maandag 4 januari 2021 tot maandag 18 januari 2021 de lessen online
verzorgen. De weekplanners staan elke vrijdag voor 17.00 uur voor uw kind klaar in Itslearning.

Uitzondering voor examenklassen en praktijklessen
Vanaf 4 januari volgen de examenleerlingen en de leerlingen van vmbo basis en kader 3 voor een
belangrijk deel les op school. Op dit moment vindt verdere uitwerking van het programma plaats.
Daarover informeren we u later deze week.
Let op: deze laatste week voor de kerstvakantie zullen deze leerlingen wel gewoon online les krijgen
Activiteiten
Vanzelfsprekend gaan de fysieke kerstactiviteiten van komende vrijdag niet door. Voor wat betreft de
overige activiteiten:
•
•
•
•
•

Op 16 december de Classic Night: deze gaat niet door.
De faalangstreductietraining van 16 december 2020 en 6 en 13 januari 2021 gaat niet door, er
wordt gekeken naar een later moment.
De Sociale Vaardigheidstraining van 17 december 2020 en 7 en 14 januari 2021 gaat niet door,
er wordt gekeken naar een later moment.
De profielwerkstuk presentaties van deze week gaan niet door maar worden verplaatst naar
week 4 in 2021.
De MAS-informatiemarkt op 12 januari gaat niet door. We onderzoeken of dit op een later
moment kan worden ingehaald.

Meer informatie
Uiteraard zijn we druk bezig om het onderwijs zo in te richten dat dit past binnen de nieuwe
maatregelen. We zijn daarbij ook afhankelijk van gestelde kaders en regels van onder andere het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We verwachten van hen deze week ook nader
bericht. We zullen u daarom later deze week nog een extra update sturen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Mocht u naar aanleiding
hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

