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Nieuwe corona maatregelen voor het VO

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Na de toespraak van gisteren is het voor heel Nederland weer flink schakelen. Via deze brief wil ik jullie
meenemen in dit proces en wat dit gaat betekenen voor het onderwijs op de Capellenborg. Een belangrijk
verschil met de vorige lockdown voor het onderwijs in maart is dat we ervaringen hebben opgedaan. Door
deze ervaringen zijn er door ons ministerie voor verschillende groepen uitzonderingen gemaakt. De
belangrijkste uitzonderingen zijn dat leerlingen in het examenjaar en leerlingen in het VMBO die een
praktijkgericht programma volgen, wel naar school mogen komen. Ik kom hier verder in deze brief nog op
terug.
School dicht
De scholen gaan voor de meeste leerlingen in Nederland dicht vanaf morgen 16 december 2020 t/m
vrijdag 15 januari 2021. Vanwege de uitzonderingen en de onduidelijkheid over de invulling daarvan
nemen wij de komende dagen de tijd om hiervoor aanpassingen te maken in ons rooster en ons online
onderwijs vorm te geven. Hierdoor zullen de lessen van deze week komen te vervallen, dus ook online.
Vandaag hebben we als onderwijsteam overleg gehad over de periode na de kersvakantie, van twee
weken onderwijs in lockdown. We begrijpen de maatregel maar leuk is het zeker niet. Vandaag hebben we
alle leerlingen ook geïnformeerd hoe het onderwijs er vanaf 4 januari ongeveer uit gaat zien. Door de
uitzonderingen zal dit voor leerlingen verschillend zijn. De exacte invulling zal in het rooster van Somtoday
zichtbaar zijn.
Periode 4 januari t/m 15 januari 2021 online onderwijs in de onderbouw en voorexamenjaren.
•

Er zal online lesgegeven worden volgens een aangepast rooster voor twee weken. Veel
praktijkvakken zullen uit het rooster worden gehaald omdat dit online niet goed te organiseren is.

•

Lessen duren 45 minuten, hier zit ook verwerking bij in.

•

Online les opstarten via Teams op de laptop, leerlingen hebben de camera aan i.v.m. presentie,
docent bepaalt wanneer de camera uit kan.

•

Les afronden met camera weer aan.

•

Leerlingen/ouders die geen camera aan willen om welke reden dan ook kunnen contact opnemen
met mij.

Examenkandidaten 5 havo en 4GT 1 en 2 (uitzonderingspositie)
•

Volgen regulier rooster fysiek op school

Praktijkgerichte vakken VMBO voor leerjaar 3 en 4 (uitzonderingspositie)
•

Deze vakken gaan fysiek door op school, het gaat hierbij om de volgende profielvakken
OAOG/MMPM/PRMV/PPV en de volgende keuzevakken MHED/PODI/OSBA/VDBW/FDCI.

•

Het rooster zal hierop worden aangepast voor de leerlingen uit leerjaar 3, zij mogen namelijk niet
de theorievakken fysiek volgen wat leerjaar 4 wel zal doen (eindexamenjaar). Voor leerjaar 3 zal
het dus kunnen voorkomen dat niet alle praktijkvakken door kunnen gaan, omdat deze groep ook
online onderwijs zal moeten volgen.

2 basis en 3 basis (uitzonderingspositie)
•

2 basis gaat fysiek naar school i.v.m. de praktische insteek van hun VMBO programma en de
groepsgrootte.

•

3 basis gaat fysiek naar school i.v.m. de praktische insteek van hun VMBO programma en de
groepsgrootte.

Tentamenweek voor de bovenbouw wordt een week verplaatst.
•

De tentamenweek zal worden verplaatst naar maandag 25 januari (onder voorbehoud), wanneer
de lockdown langer gaat duren dan zullen we dit moeten heroverwegen.

Gedragsregels online onderwijs
•

Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online

•

Werk in een rustige omgeving waar anderen niet kunnen meekijken en/of luisteren.

•

Videolessen met leraren en leerlingen mag je niet opnemen, bewerken en/of delen op socialmedia of op een andere manier.

•

Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd met de camera aan.

•

Wanneer er een bezwaar is omtrent het gebruik van de camera, dan kan dit gemeld worden bij
de directie.

Wetgeving omtrent cameragebruik:
Mag je bij onderwijs op afstand of hybride onderwijs de webcam of camera van de leerling gebruiken voor het
nabootsen van de reguliere klassituatie?
Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de leerling te zien om de aanwezigheid te registreren. Verder kan het voor het
uitvoeren van goed onderwijs belangrijk zijn dat de leerlingen in beeld zijn, bijvoorbeeld bij een interactieve les, om de
leerlingen goed te kunnen begeleiden of als leerlingen met elkaar moeten samenwerken. Het is dus mogelijk om
leerlingen te verplichten om hun camera aan te zetten en de professional (leraar) bepaalt of en wanneer dit noodzakelijk
is. Bedenk dat de camera ook niet de gehele les aan hoeft te staan, maar alleen als de leraar dat noodzakelijk vindt en
er om vraagt.

Bovenstaande geeft aan hoe het onderwijs de komende periode eruit zal gaan zien. Verdere informatie zal
eventueel via de mail volgen, maar ook zeker via Somtoday in het rooster. Op dit moment is dit de situatie
waarin we ons met elkaar bevinden. 12 januari 2021 zal weer een belangrijk moment zijn en dan hopen wij
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dat de sluiting na 15 januari voorbij zal zijn. Inmiddels weten we ook in deze crisis dat dit onzeker zal zijn.
Laten we met elkaar zo goed mogelijk de maatregelen volgen zodat we op 18 januari weer open mogen.
Afgelopen vier maanden hebben we met elkaar de maatregelen zo goed als mogelijk proberen te volgen
op school en in samenwerking met u. Ik wil iedereen bedanken voor deze samenwerking en de
verantwoordelijkheid die wij met elkaar hierin voelen, zodat ons onderwijs ook open is gebleven en de
besmettingen bij ons op school minimaal zijn geweest. Dit geeft vertrouwen voor de tijd die komen gaat.
Ondanks de lockdown wil ik iedereen toch ook goede kerstdagen wensen en dat we dit vervelende jaar
achter ons kunnen laten. Hopelijk brengt 2021 uiteindelijk ons normale leven weer terug. Blijf gezond en
kijk naar elkaar om.

Met vriendelijke groet,
Capellenborg

Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg
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