
 
 

 

Hengelo, 4 februari 2021 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Vanaf maandag 8 februari zullen alle lessen (zowel online als fysiek) nieuwe lestijden krijgen. 
De redenen voor deze ingreep leest u verderop in deze brief. 

Onze nieuwe lestijden vanaf 8 februari  

1e uur:   8.25 - 9.05 uur 
   9.05 - 9.10 wisseltijd 
2e uur:  9.10 - 9.50 uur 
   9.50 - 9.55 wisseltijd 
3e uur:   9.55 - 10.35 uur  

Ochtendpauze: 10.35 - 10.55  
 
4e uur:  10.55 - 11.35 uur 
   11.35 - 11.40 wisseltijd 
5e uur:   11.40 - 12.20 uur 
   12.20 - 12.25 wisseltijd 
6e uur:  12.25 - 13.05 uur 

Middagpauze: 13.05-13.30 uur 

De aanleiding voor deze wijziging is dat we sinds dinsdag 19 januari fysiek les geven aan 
onze eindexamenkandidaten op 1,5M afstand en de overige leerlingen op afstand online 
van les voorzien.  
 
Bij dit ‘COVID-19 i.c.m. 1,5M afstand tussen leerlingen-rooster' hadden we als basis het ‘niet 
wisselen van lokaal’ voor de docent als uitgangspunt gekozen. Dit had tot gevolg dat op 
diverse momenten eindexamenklassen in twee aangrenzende lokalen les hadden. 
 
Deze situatie (twee lokalen) is niet ideaal. Leerlingen en docenten hebben het gevoel dat de 
les met enige regelmaat minder effectief is /gebruikt kan worden. Daarnaast kregen we 
feedback van onze mentoren dat het voor de leerlingen die thuis de  online lessen volgen 
het direct schakelen zonder pauzes tussen de lessen vanuit huis ook intens /vervelend is.  
“Je doet het ene boek dicht en moet direct weer bij de andere online les zijn.”  
 



Helaas, maar ook begrijpelijk, is deze week definitief bekend geworden dat de huidige 
situatie nog even zal voortduren. Dit was voor ons aanleiding het rooster op basis van 
bovenstaande aandachtspunten bij te stellen. 
 
Afspraken in de middag (online of fysiek) 
Alle afspraken die door ons zijn gepland voor de komende weken van 13.10 uur zullen als 
nieuwe starttijd 13.30 krijgen. Dit zijn onder meer reguliere toetsen,  inhaaltoetsen en de 
herkansingen voor (alleen!) de PTA-klassen*, enkele practica en extra online steunlessen. 
 
Dit is best een ingrijpende wijziging voor iedereen, maar we denken dat we hiermee aan de 
vijftien eindexamenklassen meer recht doen,  evenals de leerlingen die thuis hun lessen 
krijgen. 
 
De wijzigingen worden in de komende dagen en komende week uiteraard verwerkt in 
Magister. 

Met vriendelijke groet,  
Jan Schmitz 

 

 

* De leerlingen uit 4M, 5H en 6V mogen fysiek lessen volgen en alleen de leerlingen uit 3M, 4M, 4H, 
4V, 5H, 5V en 6V mogen fysiek op school komen om SE-toetsen/practica af te ronden.  
De inhaal- en herkansingstoetsen voor leerjaar 1, 2 en 3HV zijn opgeschort tot nader bericht. 

 


