Aan:
ouders en leerlingen van
CLD Molenhuispad

Betreft: verdere informatie over de lockdown

Delft, 18 december 2020

Beste leerlingen en ouders,
In onze brief van 15 december hebben we aangegeven dat we u nog verder zouden
informeren over de consequenties van de lockdown. In deze brief geven wij u meer
informatie.
Rooster en tijden
Zoals eerder aangegeven hebben we ervoor gekozen om een rooster van 40 minuten te
hanteren. Inmiddels is het 40 minutenrooster opgesteld en in Magister en Zermelo
gepubliceerd.
Voor de examenklassen (V6 en H5) geldt dat zij fysiek les hebben op school. Deze lessen
zijn zo veel mogelijk in de lokalen van de nieuwbouw. Deze lokalen zijn groter. Dit rooster
geldt naar verwachting voor de periode van 4 januari tot en met 15 januari 2021.
Er zal dan geen sprake zijn van gescheiden pauzes. Het rooster ziet er als volgt uit:

Les op afstand
Leerlingen moeten met hun eigen naam inloggen in Zoom en fatsoenlijk gedrag vertonen.
Als leerlingen dit niet doen, worden zij niet toegelaten tot de les en worden zij absent
gemeld door de docent.

Instructies voor het gebruik van Zoom worden verspreid via de ELO.

Goededoelendag
Zoals eerder gemeld wordt de Goededoelendag tot nader order uitgesteld. Wij verzoeken
de leerlingen om de producten voor het pakket te bewaren. Er zal een bericht volgen
wanneer er meer duidelijkheid is over het hervatten van deze activiteit op school.

Inhaaltoetsen PTA’s
Hieronder volgt de informatie over de herkansingen en inhaalmomenten.
1. Dinsdag 5 januari herkansing tw1 4h/5h/5v/6v. De herkansingen starten om
14:35 tot 16:35 uur. Lokaalindeling wordt op ELO geplaatst. De herkansing van 4v
wordt uitgesteld.
2. Op 3 december is er een brief verzonden over de bovenbouw inhaalmomenten. De
inhaalmomenten voor 4h/5h/5v/6v gaan door. Voor 4v wordt alleen AnwN en
Maatschappijleer ingehaald, omdat dit voor 4v de enige SE-toetsen zijn. De
definitieve tijden en lokaal indelingen worden op vrijdag 18 december aan het eind
van de dag gepubliceerd op ELO - (jaarlaag) algemeen → algemene informatie.

Inhaaltoetsen PTO’s en laatste dag toetsweek
De toetsen van de laatste dag die zijn komen te vervallen, worden op een later tijdstip
ingepland. De inhaalmomenten voor de PTO’s komen tot nader orde te vervallen. Na de
persconferentie van 12 januari kunnen wij hierover meer duidelijkheid geven.

Catering
De catering is de eerste twee weken van het jaar gesloten. De examenleerlingen die op
school fysiek lessen volgen, moeten hier rekening mee houden. Zorg dat je eten en drinken
van thuis meeneemt naar school.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een mooi nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

J. (Josje) Schokkenbroek-Smit, adjunct-directeur
T. (Thomas) Zentveld, adjunct-directeur

