
 

 

 

 

 

Zoetermeer, 15 december 2020 

 

Betreft: update omtrent het corona-virus 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

Gisterenavond heeft het kabinet een harde lockdown aangekondigd met nieuwe strenge 

coronamaatregelen. We vinden het een heftige beslissing die ons voor verschillende 

dilemma’s heeft geplaatst. Vanmorgen hebben we er in het MT uitvoerig over gesproken; we 

hebben daarbij ook de MR en diverse collega’s geraadpleegd.  

Met ingang van woensdag 16 december gaan we over op online onderwijs via Teams; dit 

geldt voor alle leerjaren, behalve voor de leerlingen NT2 -zij komen naar school. De 

instructie bij de online lessen duurt 40 minuten; het tweede deel van de lessen is voor de 

verwerking van de leerstof. Tevens is er dan ruimte om vragen te stellen.  

We verwachten dat alle leerlingen tijdens de lessen de camera aanzetten zodat er een beter 

contact is tussen docent en de leerling. Docenten registreren of leerlingen aanwezig zijn bij 

de online lessen. Als de leerling zonder ziekmelding van de ouders afwezig is, is deze 

afwezigheid ongeoorloofd en gelden dezelfde regels als normaal. Als het een leerling om de 

een of andere reden niet lukt om in te loggen, dan moet de leerling dit vooraf per email bij de 

docent melden. 

Op vrijdagmorgen 18 december vieren de leerlingen online kerst met hun klas. Ze bekijken 

de viering die leerlingen en collega’s in de afgelopen week hebben samengesteld en 

opgenomen. Er zijn die dag geen reguliere lessen. Het ontbijt kan helaas niet doorgaan; de 

leerlingen krijgen vandaag iets lekkers mee naar huis.   

 

Ouderspreekavond 

De ouderspreekavond van dinsdag 15 december gaat gewoon door volgens de inmiddels 

gemaakte afspraken. 

 

Na de vakantie 

Op maandag 4 januari is er een (digitale) studiedag voor het personeel. Er zijn dan geen 

lessen.  

De digitale lessen voor de leerlingen starten op dinsdag 5 januari volgens rooster, de 

flexuren vervallen. Leerlingen uit de examenklassen M4, H5 en V6 en NT2 komen naar 



school en volgen hun lessen volgens rooster; voor hen duren de lessen gewoon 80 minuten. 

In verband met de komst van een aantal nieuwe docenten kan het zijn dat het rooster 

enigszins wordt aangepast, we verwijzen daarvoor naar Zermelo. 

 

Toetsweek  

De geplande toetsweek van 25 januari tot en met 1 februari 2021 gaat alleen door voor de 

examenklassen en wellicht voor schoolexamens in M3, H4, V4 en V5. De proefwerkweek 

voor de overige leerjaren wordt verplaatst.  

 

Centraal examen 

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre het Centraal Examen zal doorgaan; wij 

verwachten deze week meer te horen van het Ministerie van Onderwijs. Zodra er meer 

bekend is zullen we dat uiteraard communiceren. 

 

Ten slotte 

Het sluiten van de scholen is een verregaande, maar noodzakelijke maatregel. Ook wij 

hebben gezien dat na de herfstvakantie het aantal positieve testuitslagen toenam. We hopen 

van harte dat met deze heftige maatregel voor de scholen ervoor gaat zorgen dat het aantal 

besmettingen afneemt, zodat we onze leerlingen vanaf maandag 18 januari weer op school 

mogen begroeten.  

Voor nu wensen wij iedereen vast fijne en vooral gezonde feestdagen toe.  

 

 
Met vriendelijke groet, 

Mariet van Goch 

directeur ONC Parkdreef 

 

 


