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Datum: 13 januari 2021 
 
Betreft: verlenging lockdown 
  
 
Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s),  
  
Zoals u allicht heeft meegekregen op het nieuws, wordt de lockdown verlengd tot tenminste 9 febru-
ari. We zullen tegen die tijd te horen krijgen of we daarna weer fysiek onderwijs mogen verzorgen.  
 
We merken dat het soms voor leerlingen moeilijk is om online het eerste uur aanwezig te zijn. De 
verzuimcoördinator en de administratie gaan hier verscherpt op toezien. Hopelijk kunt u thuis ook een 
oogje in het zeil houden. 
 
Jaar 1 en 2  
Voor de leerlingen van jaar 1 en 2 betekent dit dat zij langer te maken krijgen met lessen van 45 minu-
ten. Wij hebben de lesstof waar mogelijk aangepast, maar toch kan er onverhoopt tijdsdruk ervaren 
worden met aftekenen. Daarom plannen we vanaf volgende week maandag elke lesdag een extra on-
line aftekenles in.  
 
Extra aftekenmomenten  
Iedere docent zal 2 keer per week een extra aftekenmoment hebben. De leerlingen kunnen zelf ver-
volgens een afspraak inplannen bij die docent in Microsoft Teams. We gaan hier de eerstvol-
gende mentorles aandacht aan besteden.  
 
Camera  
Ook hebben wij besloten dat docenten mogen verplichten de camera aan te doen. Hiermee willen we 
het leerrendement verhogen. Dit is niet in strijd met de privacywet, omdat leerlingen hun achtergrond 
kunnen vervagen. De leerlingen die geen camera hebben, kunnen bij de administratie binnenkort een 
USB-webcam op komen halen. We sturen leerlingen een e-mail als deze binnen zijn. Vanaf het mo-
ment dat mentoren zeker weten dat iedereen op beeld kan, gaan we leerlingen zonder geldige reden 
absent melden. Les is tenslotte les.  
 
Jaar 3  
Vanaf morgen donderdag 14 januari gaan we de leerlingen van jaar 3 weer volgens het normale 
rooster lessen op school laten volgen. Zij zullen op de benedenverdieping blijven, hierdoor vragen wij 
hen geen gebruik te maken van de kantine. Lokaal 4 zal conform voorschriften worden ingericht. Om-
dat de leerlingen PTA toetsen in hun programma hebben, krijgen wij hiervoor ruimte van de overheid. 
Daar zijn we erg blij mee.  
 
Jaar 4  
De lessen van jaar 4 gaan door zoals ze nu gaan, verspreid over 2 lokalen. Wel hebben we gemerkt 
dat 45 minuten fysieke les te weinig is om effectief examens te kunnen voorbereiden. Hierdoor plan-
nen we extra les in voor sommige examenvakken. Om deze reden hebben we leerlingen gevraagd 
ook van 13:30 – 15:00 uur op school te zijn. De precieze invulling hiervan zullen wij afstemmen met de 
leerlingen en zal op hun rooster zichtbaar worden.  
 
Mochten er veranderingen zijn, dan zullen we u natuurlijk weer informeren. Dank voor alle flexibiliteit 
en bemoedigende mails van uw kant. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Tuncer Akyazi 
Deelschoolleider Kiem Montessori 
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