
 

 

 

 

 

 

 
Zwolle, 15 december 2020 

 

Betreft: Informatie lockdown 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders,  

Omdat liefde angst verdrijft 

Als alles dicht gaat en op slot 

Als de angst lijkt te regeren 

Laten we dan met harten open 

Vooral liefde en verbinding leren 

 

Liefde kan altijd naar buiten 

Ook als de deur gesloten blijft 

Geef – juist nu – je liefde ruimte 

Omdat alleen liefde angst verdrijft 
Bron: Brievenbusgeluk 

 

Gisteravond hebben we allemaal de toespraak van de Minister-President kunnen zien met daarin de 

voor ons belangrijke mededeling dat de scholen vanaf morgen, woensdag 16 december, gesloten 

zullen zijn. We hadden gehoopt dat dit niet nog een keer nodig zou zijn, maar dit is nu helaas toch 

onze werkelijkheid. Op basis van de informatie de we nu van de VO-Raad en Landstede hebben 

ontvangen laten we jullie alvast het volgende weten: 

 

Deze week: 

- Op woensdag 16 en donderdag 17 december zijn er geen online lessen en ook geen lessen op 

school. We gebruiken deze dagen om ons voor te bereiden op de online lesperiode na de 

kerstvakantie.  

- Op vrijdag 18 december zal er voor alle leerlingen een online kerstviering zijn. We gebruiken 

hiervoor het tweede en derde lesuur van het aangepaste rooster. Dit wordt zichtbaar in 

Magister. 

 

 

 



 

 

 

 

In januari:  

- Na de kerstvakantie wordt er dagelijks online lesgegeven in verkorte lesuren. Dit geldt voor 

alle klassen behalve de examenklassen 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo. We hanteren deze 

lestijden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het bestaande rooster blijft gehandhaafd maar in verkorte vorm (zie het schema hierboven). 

Vanaf 8 januari kan dit wijzigen omdat dan de toetsweek voor de examenklassen en de 

voorexamenklassen begint (dat betreffen toetsen voor 3 en 4 TL, 4 en 5 havo en 5 en 6 vwo) 

- De school blijft open voor kinderen van wie 1 van de ouders werkzaam is in een cruciale 

sector werkzaam is. Zie hiervoor: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus 

COVID-19 | Rijksoverheid.nl Daarnaast is de school open voor kwetsbare leerlingen. Je kunt 

je hiervoor aanmelden via info@hetccc.nl 

- Voor eindexamenleerlingen geldt dat zij zijn uitgezonderd van bovenstaande regels. Dit 

houdt in dat zij vanaf maandag 4 januari t/m donderdag 7 januari lessen volgen op school of 

er komt een hybride rooster waar leerlingen op school en thuis lessen volgen. Verdere 

instructie en de groepsindeling hiervoor wordt later deze week verstuurd aan 

eindexamenleerlingen en hun ouders. Ook kunnen we nu al melden dat de Lyceo 

schoolexamentraining in de Kerstvakantie helaas niet door kan gaan.  

 

Het volgen van online lessen 

In het voorjaar hebben we veel geleerd over online lessen geven en lessen volgen. We werken dit 

hele schooljaar al met weektaken, dit blijven we doen. De aanwezigheid van leerlingen wordt 

gecontroleerd. De weektaken moeten afgerond worden. Is een weektaak niet afgerond, dan wordt 

dit door docent genoteerd in Magister, in de kolom ‘Huiswerk Vergeten (HV)’. Verder gebruiken we 

voor de online lessen het programma Microsoft Teams. Voor meer informatie hierover: zie hiervoor 

de brief van Landstede. Voor het volgen van de online lessen hebben we de volgende spelregels: 

 

 

 

 

 

 

 

lesuur start einde 

1 9.45 10.15 

2 10.15 10.45 

3 10.45 11.15 

 PAUZE  

4 11.30 12.00 

5 12.00 12.30 

6 12.30 13.00 

 PAUZE  

7 13.30 14.00 

8 14.00 14.30 

9 14.30 15.00 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
mailto:info@hetccc.nl


 

 

 

 

 

 

Spelregels bij het volgen van een online les in Microsoft Teams:  
 

  Demp je microfoon als je binnenkomt in Teams  
 
 

 

 Zet je camera aan bij het volgen van een online les (als je camera niet aanstaat, 
ben je absent). Ook als je niet reageert op vragen word je absent gemeld.  
 
 

  Zet je docent vast, zodat hij/zij volledig in het scherm is.  
 
 

 
  Stel je vragen tijdens de les in de chat  

 
  

  Plaats geen onnodige emoticons of andere teksten  

 
  

  We uploaden alleen bestanden in de chat als de docent dit heeft aangegeven.  
 
 

 
  
Voor dit moment wensen we jullie allemaal het allerbeste toe. Ondanks alles fijne feestdagen en een 
mooi begin van 2021. Blijf gezond! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Onno van Helden, directeur a.i. 
Ellen Ensing, Niels, Roffel, Wim Moleman, Annemarie de Jong, teamleiders  

 


