
 

 

  

 

 

 

 

Leerlingen van de Vitusmavo leerjaar 1 t/m 3 en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

Naarden, woensdag 13 januari 2021 

 

Betreft: verlenging lockdown                                         AP/20.084 

 

 

 

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren werd duidelijk dat de lockdown helaas nog langer zal duren: middelbare scholen 

blijven in elk geval tot en met 7 februari gesloten en alleen eindexamenleerlingen komen fysiek 

naar school. In deze brief informeer ik jullie over wat dit voor ons onderwijs betekent de 

komende periode.  

 

• In leerjaar 1 t/m 3 blijven leerlingen online lessen volgen.  

• Omdat volgende week de tweede helft van het schooljaar start, verandert het rooster. Dit 

wordt deze week in Magister gepubliceerd.  

• Alle vakken gaan door, praktische vakken zoals tekenen, muziek, techniek en LO zullen de 

online lessen invullen met een praktische opdracht.  

• Er wordt gewerkt met een 30’-minutenrooster. Op deze 

manier voorkomen we dat leerlingen de gehele dag achter 

het scherm zitten, maar kan wel het gehele lesrooster 

doorgang vinden. In de middag is er dan tijd voor 

huiswerk, coachgesprekken en waar nodig reparatie of 

begeleiding.  

• Nu de lockdown langer duurt, zullen er ook online toetsen 

ingepland worden. Secties bepalen op welke manier deze 

plaatsvinden: het kan een formatieve toets betreffen, een 

opdracht waarin de kennis en vaardigheden worden 

getoetst of een toets via een online toetsplatform. De 

docent informeert de klas over de manier waarop een 

eventuele toets plaatsvindt en wanneer.  

• Eerder ontvingen jullie richtlijnen en een gedragscode 

voor het volgen van online lessen. Dit document wordt 

ook bij deze brief verstuurd. Hier zijn een aantal punten aan toegevoegd. We willen jullie 

vragen deze nogmaals goed door te nemen en na te leven. 

• Aan het eind van de lockdownperiode wordt een beoordeling gegeven voor de voortgang 

en de manier waarop leerlingen hebben meegedaan aan de online lessen.  

• Kwetsbare leerlingen zijn op school welkom om de online lessen te volgen. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind hiervoor opgeven door een mail te sturen aan 

t.madsen@vitusmavo.nl.  

• Met alle leerlingen wordt of is reeds een coachgesprek gepland of gevoerd. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook bij de coach terecht wanneer er bijzonderheden zijn.  
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Wij realiseren ons dat er veel van zowel de leerlingen als de ouders gevraagd wordt tijdens deze 

verlengde lockdown. We kunnen alleen maar hopen dat iedereen hierin zijn of haar draai 

inmiddels wat meer gevonden heeft dan tijdens de vorige lockdown. Dit is gelukkig wel het 

signaal dat wij uit de leerlingenraad ontvangen: zowel leerlingen als docenten vinden nu veel 

beter hun weg in het online onderwijs.  

Hopelijk mogen wij onze deuren na 7 februari weer openen. Wellicht zullen er dan weer andere 

of nieuwe maatregelen zijn. Wij bereiden ons in de tussentijd voor op verschillende scenario’s 

en zullen jullie daar t.z.t. over informeren.   

 

Voor nu wens ik jullie veel succes, maar ook veel leerzame lessen toe tijdens deze verlengde 

periode van online onderwijs.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nicole Lagendijk 

directeur 


