
 

Gang van zaken lockdown-periode t/m 17-01-‘21 
Versie voor leerlingen en ouders/verzorgers, donderdag 17 december 2020, 11:08 uur 
 

Aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de versie op 15 december zijn in het blauw 

weergegeven. 

 

Voor de periode van 16 t/m 18 december 2020 geldt voor de Vitusmavo het volgende: 

Leerjaar 1 t/m 3: 

• Op woensdag 16 en donderdag 17 december wordt het kalenderjaar afgerond met de 

klassen. Dat betekent dat niet alle lessen nog doorgaan, maar dat leerlingen wel voor 

ieder vak tijdens een online contactmoment werk opgegeven krijgen, behalve wanneer 

dat wegens ziekte van de docent of andere omstandigheden niet mogelijk is. Iedere 

klassenleraar heeft nog een keer contact met zijn/haar klas. Kijk in Magister en Teams 

goed welke lessen wel en niet doorgaan; 

• De geplande toetsen gaan niet door; 

• Op vrijdag 18 december zijn er, zoals al eerder aangekondigd, geen lessen voor leerjaar 1 

t/m 3; 

• De docenten gebruiken de overige tijd om het online onderwijs vanaf na de 

kerstvakantie goed voorbereiden. 

Leerjaar 4: 

• Op woensdag 16 en donderdag 17 december gaan alle lessen aan leerjaar 4 gewoon 

online door, zoals eerder aangekondigd; 

• De herkansing voor SE2 op vrijdag 18 december om 10.30 uur gaat door, met 

uitzondering van het vak Duits (deze docent is helaas nog ziek en kan de herkansing 

daardoor helaas niet goed voorbereiden met de leerlingen. Deze herkansing vindt plaats 

op vrijdag 15 januari). Het rooster van de SE-herkansing is inmiddels naar de leerlingen 

gemaild.  

• Een dringend verzoek: neem geen onnodige risico’s. Je kunt écht alleen aan de 

herkansing meedoen als je geen klachten hebt en niet in quarantaine hoeft te zijn. Kun 

je om de zojuist genoemde redenen niet komen, zorg er dan voor dat je tijdig wordt 

afgemeld. Er is dan niets aan de hand: je kunt het SE op vrijdag 15 januari herkansen. 

Algemeen: 

• Er is voor deze korte periode geen mogelijkheid de zogeheten ‘kwetsbare leerlingen’ en 

leerlingen met ouders/verzorgers in cruciale beroepen op te vangen. Wel inventariseren 

we welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen voor de periode vanaf na de 

kerstvakantie. Wanneer jij of u daarvoor in aanmerking komt, dan is het verzoek dit 

uiterlijk vrijdag 18 december vóór 13.00 uur met een korte onderbouwing per mail aan 

onze onderwijsassistent, mevrouw Madsen, door te geven: t.madsen@vitusmavo.nl.  

  

mailto:t.madsen@vitusmavo.nl


Voor de periode van 4 t/m 17 januari 2021 geldt voor de Vitusmavo het volgende: 

Algemeen: 

• De studiedag van maandag 4 januari gaat niet door en we geven die dag ‘gewoon’ les. 

Op een nog te bepalen moment in het voorjaar van 2021 wordt deze studiedag 

ingehaald; 

• Alle lessen worden gegeven in een 30-minutenrooster: 

lesuur van tot 

1e 08:45 09:15 

2e 09:15 09:45 

pauze 09:45 10:00 

3e 10:00 10:30 

4e 10:30 11:00 

pauze 11:00 11:15 

5e 11:15 11:45 

6e 11:45 12:15 

pauze 12:15 12:45 

7e 12:45 13:15 

8e 13:15 13:45 

pauze 13:45 14:00 

 

• Na het achtste lesuur is er tijd voor huiswerk, extra begeleiding, coachgesprekken, 

driehoeksgesprekken, inhalen van SE’s en andere toetsen (alleen leerjaar 4), etcetera. 

Het is dus de bedoeling dat leerlingen ook ’s middags beschikbaar zijn voor onderwijs. 

• De ToDo-week van maandag 11 t/m vrijdag 15 januari gaat niet door. Deze wordt ook niet 

op een ander moment ingehaald. We geven alle prioriteit aan de reguliere lessen; 

• De driehoeksgesprekken met de coaches gaan door en worden verspreid over de 

weken in de maand januari ingepland. Deze gesprekken zijn altijd online. Na de 

kerstvakantie ontvangen jij en u hier meer informatie over; 

• Zogeheten ‘kwetsbare leerlingen’ en leerlingen met ouders/verzorgers in cruciale 

beroepen worden opgevangen op school. Dit kan alleen, zoals hierboven aangegeven, 

wanneer leerlingen hiervoor tijdig zijn aangemeld. 

Leerjaar 1 t/m 3: 

• Van maandag 4 t/m vrijdag 15 januari worden alle lessen volgens rooster online gegeven 

in een 30-minutenschema (zie hierboven). De praktische vakken wordt gevraagd een 

alternatieve opdracht aan te bieden; 

• Wanneer de lockdownperiode niet langer duurt dan t/m 17 januari, geven we geen 

(voortgangs)beoordeling voor deze periode of voor opdrachten. Houd er echter wel 

rekening mee dat bij een eventuele verlenging van de lockdown, we dit wel alsnog 

kunnen doen. Zorg er dus voor dat je jouw werk serieus maakt en doet en dat je 

aanwezig bent bij de online lessen. Lukt dat niet vanwege ziekte of andere 

omstandigheden, dan moet je op de gebruikelijke manier worden afgemeld; 

• Geplande toetsen gaan in principe niet door, tenzij de docent anders beslist. Een 

dergelijke toets wordt dan online of door middel van een vervangende opdracht 

afgenomen. 

  



Leerjaar 4: 

• Voor de examenklassen is een uitzondering gemaakt, deze leerlingen kunnen naar 

school komen.  

• Van maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari gaan de lessen op school door volgens het 

rooster met lesuren van 30 minuten (zie hierboven voor de lestijden);  

• De lessen zijn zoveel mogelijk ingepland in de grote, ruime lokalen waar het 

gemakkelijker is om goed afstand te bewaren tot de docent. Ook wordt er regelmatig 

goed geventileerd; 

• Van maandag 11 januari t/m vrijdag 15 zijn er, zoals eerder gepland, verschillende 

onderdelen van het schoolexamen (zoals het profielwerkstuk), zijn er reparatielessen van 

sommige vakken, kunnen gemiste toetsen en SE’s worden ingehaald. Dit gebeurt 

allemaal op school. Verder is ruimte voor coach- en driehoeksgesprekken; die vinden 

online plaats. Voor een volledig schema van deze week, zie hieronder. 

 

Planning leerjaar 4, maandag 11 t/m vrijdag 15 januari 2021 

ma 11 jan van tot lesuur* les of activiteit 

  08:45 10:15   SE-3 maatschappijleer 

  12:45 13:15 7e les m4ak2 

  v.a. 14:00     individuele afspraken** 

     
di 12 jan van tot lesuur* les of activiteit 

  08:45 12:15   presentaties PWS, indeling volgt in Magister 

  12:45 13:15 7e les m4ak3 

  13:15 13:45 8e les m4ak3 

  v.a. 14:00     individuele afspraken ** 

     
wo 13 jan van tot lesuur* les of activiteit 

  09:15 09:45 2e les m4gs5/les m4ak5/les m4nsk25 

  09:45 10:00 pauze   

  10:00 10:30 3e les m4gs5/les m4ak5/les m4nsk25 

  10:30 11:00 4e les m4ak3 

  11:00 11:15 pauze   

  11:15 11:45 5e les m4gs1 

  11:45 13:15  P.O. wiskunde en inhaal rekentoets 

  v.a. 14:00     individuele afspraken** 

     
do 14 jan van tot lesuur* les of activiteit 

  09:15 09:45 2e les m4gs1 

  09:45 10:00 pauze   

  10:00 10:30 3e les m4ak2 

  10:30 11:00 4e les m4ak2 

  11:00 11:15 pauze   

  11:15 11:45 5e les m4ak5 

  v.a. 14:00     individuele afspraken** 

     
  



vr 15 jan van tot lesuur* les of activiteit 

  08:45 10:15 1e inhalen herkansing SE-2 (incl. Duits) 

  v.a. 14:00     individuele afspraken** 

     
* lesuren volgens het 30-minutenrooster  
** o.a. reparatiemomenten, driehoeksgesprek, eveluatie PWS 

 


