Tilburg,

15 december 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling(en),
Tot maandagmorgen waren we vol vertrouwen dat we zouden slagen in onze
missie om de school open te houden. Inmiddels weet u: alle scholen in Nederland
gaan van woensdag 16 december tot 18 januari 2021 dicht. Dat betekent opnieuw
een flinke omschakeling voor onze leerlingen, voor u en voor ons hier op school.
In deze mail licht ik u toe wat de gevolgen van de sluiting zijn en wat u van het
online onderwijs kunt verwachten. Alles – uiteraard – onder voorbehoud van
wijzigingen in de Coronamaatregelen.
Dit zijn de gevolgen van het sluiten van de school:
Voor eindexamenleerlingen gaat alles gewoon door
•

Eindexamenleerlingen zijn op woensdag 16 en donderdag 17 december welkom
op school om examenonderdelen af te ronden. Het gaat bijvoorbeeld om een
mondeling examen of een presentatie. We raden deze leerlingen aan hun mail en
Magister hierover goed in de gaten te houden.

•

Alleen voor eindexamenleerlingen gaan de lessen na de kerstvakantie volgens het
reguliere rooster gewoon door.

•

De examens in de CT-week in de week van 18 januari worden op school gemaakt.

•

Eindexamenleerlingen (5havo – 6 vwo) die een achterstand hebben opgelopen
gaan trainingen volgen om deze weg te werken. De trainingen waren gepland
tijdens de lockdown. We laten de leerlingen om wie het gaat zo snel mogelijk
weten wanneer de trainingen plaatsvinden.

Voor niet-eindexamenleerlingen: online onderwijs
•

Voor alle niet-eindexamenleerlingen begint de kerstvakantie op woensdag 16
december.

•

Op dinsdag 5 januari start het online onderwijs. Maandag 4 januari is een
schoolbrede studiedag, dan zijn er geen lessen.

•

De CT-week/proefwerkweek in de week van 18 januari gaat gewoon door. De stof
voor de toetsen of schoolexamens kan worden aangepast als het niet gelukt is op
tijd het gehele programma af te ronden. De docent informeert de leerlingen
hierover.

•

Voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen: wanneer de school weer
open gaat plannen we het wegwerken van deze achterstand in.

Voor niet-examenleerlingen van ouders of verzorgers met een vitaal beroep
en kwetsbare leerlingen: welkom op school voor online onderwijs
•

Heeft de ouder of verzorger of hebben alle ouders of verzorgers bij wie een nietexamenleerling woont een vitaal beroep? En kan deze leerling niet zelfstandig
thuisblijven? Dan is deze leerling welkom op school. Datzelfde geldt voor
kwetsbare niet-examenleerlingen die om redenen thuis geen online onderwijs
kunnen volgen.

•

Deze leerlingen volgen geen fysieke lessen. Zij volgen online onderwijs op school.

Voor docenten en medewerkers: (voorbereiding op) online onderwijs
•

Docenten en medewerkers gebruiken woensdag 16 december en donderdag 17
december om zich voor te bereiden op het geven van online onderwijs na de
kerstvakantie.

Zo ziet het online onderwijs eruit – regulier rooster en lessen van 30 minuten
•

Alle leerlingen volgen hun reguliere rooster zodat zij in hun ritme kunnen blijven.

•

Leerlingen volgen online onderwijs met een eigen laptop.
Heeft uw kind nog geen eigen laptop om het online onderwijs te kunnen volgen?
Het Beatrix College werkt samen met de Rent Company, een bedrijf waar u
laptops kunt kopen of leasen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Meer informatie
vindt u op onze website. Lukt het (nog) niet een laptop te kopen of leasen? Neem
dan contact op met de teamleider. Die kan regelen dat een leerling een laptop van
school kan lenen. Er is een beperkt aantal laptops aanwezig.

•

Leerlingen zijn verplicht aanwezig en zetten hun camera aan (en het geluid,
wanneer de docent dat aangeeft). Docenten controleren op aanwezigheid en
administreren deze in Magister.

•

Alle lessen duren 30 minuten. Dit geeft leerlingen en docenten twintig minuten tijd
tot de volgende les. Die tijd kunnen zij gebruiken voor wat nodig is: even weg van
het scherm bijvoorbeeld, doorwerken aan de stof, contact met de coach of gewoon
even contact met elkaar.

•

De online lessen worden altijd via Microsoft Teams aangeboden. De link naar de
les is te vinden in Magister.

•

Docenten die hetzelfde vak geven, stemmen samen de opbouw en inhoud van de
lessen af. Zij verzorgen altijd een centrale opstart en afsluiting van de les. De
docent geeft aan wat de doelen zijn van de online les en helpt de leerlingen op
weg. Het is goed mogelijk dat de docent centrale uitleg geeft en 30 minuten
‘zendt’, maar het is ook mogelijk dat de docent uitlegt hoe de leerlingen verder
kunnen en dat hij/zij online beschikbaar blijft voor extra vragen en hulp.

•

Alle docenten zijn uniek en geven les op de manier die zij het best vinden passen
bij de lesstof en de behoefte van de leerlingen. Daardoor is elke online les anders.

•

De docent zorgt ervoor dat de leerling zoveel mogelijk via online onderwijs verder
kan werken. De docent zorgt voor een duidelijke (week)planning en voor goede
ondersteuning voor de leerling m.b.t. uitleg (via filmpjes, PowerPoint, opdrachten,
live). Daarnaast kan de docent vragen beantwoorden en leerlingen begeleid laten
(samen)werken.

•

Docenten kunnen online formatieve toetsen houden. Dit zijn toetsen die niet
officieel meetellen voor het examen of de overgang. Toetsen die wel formeel
meetellen worden altijd op school gemaakt.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op
met de teamleider.
Later deze week stuur ik u nog een apart bericht met informatie over andere
actuele zaken die spelen op school. Voor nu wens ik u het uithoudingsvermogen,
de energie en de goede moed toe om de periode van lockdown door te komen.
Maak er samen, ondanks alle beperkende maatregelen, toch een mooie tijd en
fijne feestdagen van.
Met hartelijke groet,
Wilma van Noort
Rector Beatrix College

