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Heerlen, 13 januari 2021 

 

Betreft: onderwijs leerjaar 3 basis/ kader 

 

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

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 januari 2021 willen wij jullie mededelen dat vooralsnog de scholen 

dicht blijven t/m 7 februari. De lessen voor leerjaar 3 gaan op bijna dezelfde manier door nu de lock-down verlengd is 

en de scholen dus dicht blijven. Voor leerjaar 3 zijn er enkele kleine aanpassingen zodat de examenvoorbereidingen 

van leerjaar 3 door blijven gaan. 

 

Digitaal onderwijs via TEAMS/ praktijkles op school en toetsen op school voor leerjaar 3 

Wij gaan de lessen en toetsen aan 3 b/k-klassen als volgt verzorgen: 

 

Digitaal les (theorie) via TEAMS 

De theorielessen voor leerjaar 3 b/k gaan op dezelfde manier door! De lessen worden verzorgd in Teams. De 

aanwezigheid wordt zoals altijd geregistreerd in SOM. Is de leerling dus ziek of heeft hij/zij verlof nodig? Geef dit door 

aan school! Anders telt het als ongeoorloofd afwezig. 

Het lesrooster in SOM/Untis blijft leidend! Controleer dus dagelijks het rooster in verband met eventuele afwezige 

docenten! 

 

Les op school (praktijk) 

Een aantal praktijklessen voor leerjaar 3 b/k gaan met inachtneming van de 1,5 meter maatregel op school 

plaatsvinden. Let op!!! Dit geldt dus niet voor alle praktijkuren die in het lesrooster staan. Heel belangrijk is dus om 

goed naar het lesrooster in SOM/ Untis te kijken. Dit rooster is leidend! Hier staat aangegeven of de les op school 

plaatsvindt of via Teams. Ook de aanwezigheid op school wordt zoals altijd geregistreerd in SOM. Is de leerling dus 

ziek of heeft hij/zij verlof nodig? Geef dit door aan school! Anders telt het als ongeoorloofd afwezig. 

 

Toetsen op school 

Naast deze verandering bij de praktijklessen, worden er ook momenten ingeroosterd waarop leerlingen op school 

toetsen komen maken. Ook hier geldt met inachtneming van de 1,5 meter regel. Deze toetsmomenten op school zijn 

net zoals de lesmomenten op school per klas verschillend. Ook dit wordt in het lesrooster verwerkt. Dus ook nu geldt 

weer: Het lesrooster in SOM/Untis blijft ondanks deze aanpassing leidend! Controleer dus dagelijks het rooster in 

verband met eventuele afwezige docenten! 

 

Geen laptop of computer beschikbaar?  
Ben je niet in het bezit van een eigen laptop/computer om de online-lessen mee te volgen? Klik op de volgende link 

om dit aan ons door te geven: Geen eigen device! 

 

Extra ondersteuning of opvang op school  

In deze periode van thuisonderwijs is er opvang geregeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een 

vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. Deze opvang vindt plaats op de eigen 

school. Wil je gebruik maken van deze opvang of heb je extra hulp nodig? Geef dat dan aan ons door via de volgende 

link: Opvang of ondersteuning nodig! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

TJM Viguurs, 

Sectordirecteur 
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