Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerling,
Maandag 14 december heeft het kabinet een vergaande lockdown afgekondigd met ingrijpende
maatregelen. Eén van de maatregelen is de landelijke sluiting van de scholen voor regulier onderwijs.
Deze sluiting is vanaf woensdag 16 december tot en met zondag 17 januari 2021.
Onderwijs op afstand
Na de kerstvakantie starten we weer met onderwijs op afstand om ervoor te zorgen dat uw kind toch
les krijgt en zo weinig mogelijk vertraging oploopt. We houden daarbij het normale lesprogramma zo
veel mogelijk aan. Via de mentor ontvangt u deze week het programma en de definitieve informatie
over onderwijs op afstand.
Uitzonderingen
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een aantal uitzonderingen van kracht. Uw kind mag wel
naar school als:
 Uw kind in een examenklas zit
 Een (school)examen moet doen
 Praktijkgerichte lessen of praktijkonderwijs (pro) volgt
 Uw kind zich in een kwetsbare positie bevindt
Microsoft Teams voor onderwijs op afstand
In Magister zijn opdrachten, planning en resultaten nog steeds terug te vinden. Net als in het voorjaar
wordt voor het volgen van online lessen Microsoft Teams (MS Teams) gebruikt.
Via de website www.landstedegroep.nl/coronavirus zijn instructiefilmpjes beschikbaar over het
onderwijs op afstand en het installeren van MS Teams. Lukt de installatie niet? Dan kunt u vanaf
maandag 4 januari bellen met de helpdesk via 088-850 80 94.
De mentor blijft in contact
Om uw kind toch de nodige begeleiding te geven en te motiveren om (op afstand) lessen te volgen en
huiswerk te maken, houdt de mentor contact met uw kind.
Gebouwen gesloten
Onze schoolgebouwen zijn gedurende de schoolvakantie gesloten. Heeft uw kind spullen nodig die
nog op school liggen? Dan kunnen deze spullen in overleg met de mentor opgehaald worden tot
vrijdag 18 december.
Vanaf maandag 4 januari zijn de schoolgebouwen weer geopend voor de leerlingen die onder de
eerder genoemde uitzonderingen voor onderwijs op afstand vallen.
Online kerstviering
Om toch met elkaar het jaar 2020 af te sluiten, bereiden wij een online kerstviering voor. Deze staat
gepland op vrijdag 18 december om <tijdstip>. U krijgt hiervoor een link toegestuurd ???
We beseffen ons dat deze maatregelen opnieuw veel impact hebben op u en uw kind. En doen er
alles aan om uw kind zoveel mogelijk houvast te bieden door deze vorm van onderwijs en een
blijvende begeleiding. Heeft u nog vragen over onderwijs op afstand kijk dan op
www.landstedegroep.nl/coronavirus
Voor de komende periode wensen wij u warmte, geborgenheid en vooral een gezond 2021.
Met vriendelijke groet,

