Aan de leerlingen van Mencia Sandrode en hun ouder(s)/ verzorger(s),

Betreft: organisatie van het onderwijs per 4 januari 2021

Zundert, 17 december 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Deze week werden we geconfronteerd met aangescherpte overheidsmaatregelen. Op basis van
de beschikbare informatie hebben we onze scenario’s bijgewerkt. Met dit bericht informeren we
iedereen over de organisatie van ons onderwijs per 4 januari.
Na de vakantie schakelen we over naar een 40-minutenrooster. Voor de online lessen geldt dan
dat er 30 minuten les is en 10 minuten wisseltijd / pauze tussen de lessen. In de week van 4 t/m
8 januari 2021 zijn de lessen voor alle leerlingen online. Alleen examengerelateerde zaken
worden in deze eerste week na de vakantie op school aangeboden. We benutten voor deze
activiteiten onze lokalen optimaal.
De online lessen die leerlingen thuis volgen vervangen de fysieke lessen op school. Als bijlage bij
dit bericht staan de afspraken voor leerlingen en we vragen iedereen om deze goed door te
nemen. In de mentorles wordt hier in de eerste week na de vakantie aandacht aan besteed.
In de week van 11 t/m 15 januari gaan we door met de online lessen voor alle klassen, behalve
de examenklassen. Examenleerlingen volgen vanaf dan de lessen fysiek op school. We hanteren
nog steeds een 40-minutenrooster waardoor de lestijden voor de online en de fysieke lessen
gelijklopen. Docenten hebben zo de gelegenheid om op school de examengroepen en online de
andere klassen les te geven. Dit is een forse inspanning voor docenten. Daarom is discipline van
iedereen extra belangrijk.
Onze minister-president heeft aangekondigd dat er op 12 januari een update volgt m.b.t. de
genomen maatregelen. Op basis van de informatie op die op dat moment beschikbaar komt,
gaan we opnieuw in overleg over de best passende organisatievorm. Uiteraard informeren we
iedereen daar over.
Voor nu wensen we iedereen fijne en gezonde feestdagen toe.
Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers van Mencia Sandrode,
Micha Wijngaards, locatiedirecteur

(HERNIEUWDE) AFSPRAKEN MBT DE ONLINE-LESSEN
Alle lessen worden online via TEAMS gegeven1. Dit geldt in principe ook zo veel mogelijk voor de
vakken met een praktische invulling. Je volgt de digitale lessen met je laptop of computer (met
webcam en microfoon). Houd Magister nauwlettend in de gaten. Daarin staat namelijk bij iedere
les wat het huiswerk is én wat er die les gedaan gaat worden.
Tijdens de lessen zijn er regels en afspraken waaraan iedereen zich zal moeten houden om de
les prettig te laten verlopen. Middels dit bericht informeren we iedereen over de organisatie van
ons onderwijs per 4 januari. Want net zoals er in een gewoon klaslokaal regels en afspraken
gelden, zijn die er ook in het digitale klaslokaal:
 Voor je in het digitale klaslokaal komt:
 ben je aangekleed
 heb je gegeten en gedronken
 ben je naar het toilet geweest
 zorg je voor een rustige werkplek
 pak je de spullen die je voor het vak nodig hebt:
- laptop of computer
- oortjes voor in je laptop
- boeken
- schrift
- etui
- etc.
 Tijdens de lessen:
 ben en blijf je online zolang de docent dat nodig acht
 staat je webcamera aan
 staat je microfoon uit, tenzij je moet antwoorden
 gebruik je de chat alleen voor zaken die betrekking hebben op de les
 eet en/of drink je niet
 leg je de telefoon weg
 Huiswerk:
De regels voor het maken van huiswerk en opdrachten en het leren van de lesstof zijn niet
anders dan in de normale lessituatie.
Bedenk dat zodra de lessen weer fysiek op school gegeven gaan worden, de docenten
verder gaan waar ze in de digitale periode zijn gebleven. De online aangeboden lesstof komt
ook terug in toetsen.
 In geval van digitale absentie:
1.
melden je ouder(s)/verzorger(s) dat zoals gebruikelijk bij de administratie
2.
registreert de administratie of de docent dit in Magister
3.
wordt door de administratie meteen contact opgenomen met jouw
ouder(s)/verzorger(s) als blijkt dat je niet afwezig bent gemeld
4.
wordt het gezien als spijbelen als blijkt dat je onterecht digitaal afwezig bent
5.
neemt ook de mentor contact op met je ouder(s)/verzorger(s) als blijkt dat je
meermaals niet aanwezig bent geweest in de digitale les
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Met ingang van 11 januari geldt voor eindexamenkandidaten een aparte regeling.

