Delft, 18 december 2020

Betreft: Leidraad onderwijs (op afstand) 4-15 januari

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eerder heeft u van de algemeen directeur een brief ontvangen met daarin de eerste
informatie hoe het onderwijs op afstand vormgegeven zal worden. In deze brief krijgt
u specifieke informatie hoe we dit op onze locatie na de kerstvakantie invulling zullen
geven.
Lessen
Leerjaar 1 t/m 3 zullen vanaf 4 januari volgens het rooster in Magister online lessen
krijgen via Zoom. Deze lessen zijn lessen zijn 40 minuten. We houden in Magister de
begintijd van het lesuur aan en de laatste 10 minuten van de les wordt gebruikt om te
wisselen naar een andere Zoom-les en om zich voor te bereiden op het nieuwe lesuur.
Leerlingen hebben geen gescheiden pauzes en volgen het normale rooster:
https://www.chrlyceumdelft.nl/hof-van-delft/Leerlingen/roosters-1
Toetsen die voor leerjaar 1 t/m 3 gepland stonden worden uitgesteld en op een ander
moment afgenomen.
Leerjaar 4 is een uitzondering hierop en volgt conform de richtlijnen van het kabinet
volgens het normale rooster de lessen fysiek op school. In pauzes is de catering
gesloten dus zorg dat uw kind lunch mee naar school neemt. Over de ouderavond van
leerjaar 4 is eerder gecommuniceerd.
Voor leerlingen met een zorgbehoefte maken we waar nodig aparte afspraken.
Gebruik Magister
Magister is het startpunt van elke les. Hierin wordt de Zoom-link, huis- en leerwerk en
eventuele linkjes naar hulpbronnen (digitale methoden/ELO) genoteerd.
Via de Zoom-link wordt de leerling aan het begin van iedere les aangemeld en wordt
een aanwezigheidsregistratie door de vakdocent gedaan. Daarna start de les.
Regels omtrent Zoom-lessen
Op je laptop, tablet en/of telefoon kun je Zoomen. We hebben in het voorjaar ook op
deze wijze gewerkt en hebben deze werkwijze geëvalueerd met leerlingen, docenten
en ouders. Mede met de uitkomsten van deze evaluatie hebben we onderstaande

gedragsregels voor de Zoomles opgesteld, om een goed verloop van de online les te
realiseren. Hieraan dient iedere leerling zich te houden.
●

●
●
●
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●

Leerlingen melden zich 5 minuten voor aanvang van de les aan in de
wachtruimte
Leerlingen hebben hun camera aan en zijn herkenbaar in beeld
Leerlingen loggen met hun eigen naam in
Leerlingen wordt vervolgens toegelaten tot de les
Leerlingen volgen thuis de lessen
Leerlingen gedragen zich net zoals een normale les volgens de verwachting van
de docent

Wanneer een leerling niet aanwezig is in de Zoomles wordt je voor deze les absent
genoteerd net als bij een les fysiek op school.
Wanneer de les volgens de bovenstaande regels is opgestart gaan wij er vanuit dat de
les goed kan verlopen en er goede interactie tussen leerlingen en docent kan zijn.
Wij vragen u als ouder(s)/verzorger(s) bovenstaande afspraken goed met uw kind door
te nemen en de Zoom-linkjes, die in Magister vroegtijdig worden geplaatst, vooraf met
uw kind te controleren of het lukt om in te loggen. Wilt u bij problemen contact
opnemen met de balie van school via het algemene schoolnummer. (015-2684370)
Schoolgebouw
Het schoolgebouw zal van 4-15 januari dagelijks geopend zijn omdat leerjaar 4 zijn
lessen fysiek op school blijft volgen. U kunt dus ten alle tijden contact opnemen met
school.
Voor alle ouders geldt; wanneer uw zoon/dochter ziek is, meldt dit dan aan het begin
van de dag door te bellen naar het algemene nummer van de school (015-2684370).
We beseffen dat we van de zelfstandigheid van leerlingen iets vragen en ook een
beroep op u doen in de uitvoering van onderwijs op afstand. We hopen dat u niet
schroomt om het contact met school te zoeken als u of uw kind tegen dingen aanloopt.
De planning zoals hier aangegeven loopt tot en met 15 januari. Uiteraard zijn we
afhankelijk van verdere beslissingen van de regering.
We wensen u gezonde en hoopvolle kerstdagen en een mooi nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,
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