
 

Heemskerk, 3-1-2021 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

Allereerst wil ik jullie allemaal veel gezondheid en geluk toewensen in het nieuwe jaar. Hopelijk 

kunnen we in de loop van dit schooljaar weer enigszins terugkeren naar ‘normaal’. Nu zullen we 

echter nog even moeten starten op een digitale manier. 

Omdat deze periode wel heel belangrijk is, ook voor het verdere verloop van het jaar, toch nog even 

een paar zaken op een rijtje. 

ONDERWIJS OP AFSTAND 
De komende twee weken zullen de lessen voor de onderbouw op afstand zijn en digitaal verzorgd 

worden. We hebben het rooster in deze weken aangepast. Het is dus van belang is dat je even op je 

Zermelo-app kijkt om precies te zien hoe dat nieuwe - tijdelijke -  rooster er uitziet. Niet alle lessen 

zullen volledig online gevuld worden met uitleg. Een 2-uurs vak zal minimaal 1 instructie-les per week 

verzorgen, de 3uurs- en 4 uurs-vakken minimaal 2 instructie-lessen. De andere lessen zijn 

werklessen, waarbij je je wel even via teams aanmeldt en de docent ook digitaal aanwezig is om 

eventuele vragen te beantwoorden. 

Ook voor leerjaar 3 en 4 zal de eerste week volledig online zijn. Ook voor jullie is het rooster tijdelijk 

aangepast en zal je even op je Zermelo-app moeten kijken wanneer welke les plaatsvindt. Tijdens de 

2e week zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag fysiek lessen op school ter voorbereiding 

op de PTA-toetsen. Leerlingen kunnen zich hier voor inschrijven. Aangezien de overheid heeft 

vastgesteld dat de examens dit jaar gewoon zullen doorgaan, is het van groot belang je deze periode 

goed voor te bereiden op deze 2e PTA-week. Zorg voor een goede planning, stel tijdens de lessen al 

voldoende vragen en schrijf je op tijd in voor vakken die je lastig vindt om zo extra uitleg te kunnen 

vragen. Loop je tegen problemen aan, neem dan even contact op met je coach. 

Overigens is het PTA-rooster al voor de kerstvakantie aan jullie gemaild. Uiteraard kun je het ook in 

Zermelo terugvinden. 

De leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, of leerlingen die ouders hebben met een vitaal 

beroep zullen vanaf maandag gewoon op school aanwezig kunnen zijn. De leerlingen die het betreft 

hebben voor de vakantie al bericht gehad van hun teamleider of van onze zorgcoördinatrice. 

ALGEMEEN 
Om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen is het voor leerlingen heel belangrijk om dit in 

een vast ritme te doen. Sta gewoon op tijd op. Douche en ontbijt even en zorg er voor dat je je lessen 

fris vanachter je laptop op je bureau of tafel kan volgen. Leerlingen die denken prima hun lessen 

vanuit bed in hun pyjama te kunnen volgen blijken over het algemeen de lesstof onvoldoende op te 

nemen. 

Daarnaast is het belangrijk dat je gewoon je camera gebruikt zodat de docent je kan zien, en zodat 

deze ook zicht heeft op hoe je de les volgt. Onderwijs is een interactief proces. Om het onderwijs op 

afstand zo goed mogelijk vorm te geven hebben we jullie ook nodig.    



COACHING 
De coachgesprekken zullen online plaatsvinden. Dat gebeurt met dezelfde frequentie als je gewend 

bent. Mocht je echter behoefte hebben om al eerder een coachgesprek te hebben, mail dan je coach 

en vraag of er een moment is waarop hij even met je in gesprek kan gaan.  

 

CONTACT 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) wil ik nog meegeven, dat als zij het gevoel hebben dat het niet lukt met 

het thuiswerken, schroom dan niet om even contact op te nemen met de school. Dan zullen we met 

elkaar vast een gepaste oplossing kunnen vinden. 

Uiteraard geldt dat ook voor andere vragen die mogelijk bij jullie leven.  

Ik wens jullie allemaal veel succes toe de komende twee weken en laten we hopen dat we daarna  

weer de lessen fysiek op school mogen vormgeven.  

  

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, mailde vanmiddag in een uitgebreide brief aan alle 

scholen het volgende: “Alles met elkaar staan we aan het begin van een buitengewoon uitdagend 

kalenderjaar, waarin gelukkig onmiskenbaar licht gloort aan het eind van de tunnel. Maar dat licht is 

nog wel ver weg. En dus zullen we met maximale creativiteit, het anders organiseren van het 

onderwijs en natuurlijk het strikt handhaven van de basisregels ons uiterste best moeten blijven 

doen er voor de leerlingen en het personeel het beste van te maken. ” 

Ik sluit me daar van harte bij aan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Feenstra 

Directeur Kennemer College mavo 

   


