
 

Hengelo, 16 december 2020 

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

In deze brief een update naar aanleiding van onze mail afgelopen maandag. 

Woensdag 16 en donderdag 17 december 
 Op dit moment zijn we gestart met de online lessen en deze zullen vandaag en morgen worden 
aangeboden. De school is vandaag en morgen geopend voor: 

• Leerlingen die de online lessen vanaf school volgen, 
•  Een kleine groep leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo die nog een inhaaltoets moeten 

maken (zij zijn hierover geïnformeerd) 
• Leerlingen 6-vwo die vandaag een mondeling Nederlands in de planning hadden staan, 
• Leerlingen met specifieke afspraken met een docent/begeleider. 

Op vrijdag 18 december gaan de online lessen niet door. We hadden allerlei leuke kerstactiviteiten 
gepland, maar deze kunnen helaas niet doorgaan. Deze dag gebruiken we om ons voor te bereiden 
op de twee onlinelesweken na de kerstvakantie. 

Online lessen 
 Naar aanleiding van de ervaringen die we in het voorjaar hebben opgedaan met de online lessen, 
hebben we enkele punten waar we de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op willen attenderen. 

• Naast de lesinhoud gedurende de online lessen is met name ook het ritme en regelmaat van 
groot belang. Bespreek thuis (met je ouders, of juist met zoon/dochter) welke ruimte(s) er 
gebruikt kunnen worden. Probeer in deze ruimte zo min mogelijk afleiding te vinden.  Graag 
willen we benadrukken dat dat zaken als, opstaan, ontbijten en een goede studieplek de 
leerling enorm helpen bij het behouden van ritme gedurende deze twee weken. 

• Het aanzetten van de camera is eigenlijk essentieel voor goed onderwijs. Het onderwijs 
fysiek verzorgen zorgt voor een afstand tussen de docent en de klas/het cluster.  

• De aanwezigheid in de digitale les wordt, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk bijgehouden 
in Magister. 

• Leerlingen die thuis geen goede ZOOM-ruimte hebben kunnen zich melden bij de mentor en 
hiervoor reserveren wij een plek in de school. 

Start nieuw kalenderjaar (2021) 
 In de afgelopen weken hebben we met de VMR van onze school afgestemd dat we de eerste week 
na de kerstvakantie de lessen, voor alle leerlingen, online aanbieden.*  

Ruim 440 leerlingen doen dit jaar bij ons eindexamen en deze groep is, in onze ogen, te groot om 
direct op 4 januari te welkomen. Zeker nu er een ‘harde lockdown’ is afgekondigd. 



 
In onze ogen zal het (deels) fysiek openen van de school op 4 januari (voor de eindexamenleerlingen 
4M, 5H en 6V) eerder meer chaos creëren dan rust en duidelijkheid.  

Door te starten met vier online lesdagen voor de (eind)examenklassen hoeven deze leerlingen zich 
geen (extra) zorgen te maken of de lessen wel/niet doorgaan en/of er besmettingen zijn in het 
leerjaar waardoor lessen hybride worden aangeboden en/of klassen/groepen toch vanwege 
besmettingen thuis moeten blijven. Zo kunnen ze zich focussen op de naderende tentamen-
/toetsweek. 

*Wel starten we op vrijdag 8 januari met de geplande tentamenweek en daarmee de afname van de 
schoolexamens in de tentamenweek voor de gehele bovenbouw havo/vwo. 

1e week na kerstvakantie: 

• Een online lesweek voor de gehele school 
 M.u.v. de bovenbouw havo/vwo zij starten op vrijdag 8 januari met de tentamenweek 
 (het rooster voor deze tentamenweek is al geruime tijd in het bezit van de leerling) 

• Verkort lesrooster (40 minuten)  
• Keuzewerktijd (KWT’s) en begeleidingsuren zijn voor leerlingen optioneel om online te 

bezoeken. De leerling die verder wil werken zonder hulp van de docent kan dit thuis 
zelfstandig doen gedurende deze uren en de leerling die specifieke vragen heeft kan zo 
(online) meer ruimte krijgen om de vragen te stellen. 

• Geen fysieke inhaalmomenten  
(deze worden opgepakt in de derde week na kerstvakantie) 

• Thuiswerken @ school vervalt  

2e week na kerstvakantie: 

• Voortgang online lessen voor (leerjaar 1, 2 en 3havo en 3vwo)  
• Op maandag 11 januari start er een fysieke toetsweek voor 3-mavo en 4-mavo. 

 Het rooster hiervoor wordt voor de kerstvakantie verstuurd aan de betreffende leerjaren. 
 De leerlingen uit 3- en 4mavo komen uitsluitend op school voor het maken van deze 
toetsen. 

• Verkort lesrooster voor leerjaar 1, 2 en 3havo en 3vwo.  
• In de middagen is er een (online) rapportvergaderweek voor de docenten. 
• Keuzewerktijd (KWT’s) zijn voor leerlingen optioneel om online te bezoeken.  

(zie kopje ‘1e week na kerstvakantie) 
• Voortgang tentamenweek voor de bovenbouw havo/vwo. 

(deze duurt tot en met 15 januari). 
• Geen fysieke inhaalmomenten  

(deze worden opgepakt in de derde week na de kerstvakantie). 
• Thuiswerken @ school vervalt 

In de komende dagen zal er nog een oudernieuwsbrief volgen.  
Mocht er nieuwe informatie zijn dan laten we u dit zo spoedig mogelijk weten. 
  
Met vriendelijke groet, 
 Jan Harmsen, Gökhan Iyigunler, Marieke Klein Gunnewiek en Jan Schmitz 
 Schoolleiding Montessori College Twente 


