Informatiebrief verscherpte maatregelen

Betreft: strengere maatregelen tegen corona
Den Haag, 15 december 2020

Geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,

Graag uw aandacht voor het volgende.

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt razendsnel toe. De overheid heeft daarom nieuwe
verscherpte maatregelen ingevoerd. In deze brief informeer ik u wat dit betekent voor school, voor u en
de leerling. Let op! Deze brief geldt alleen voor het restant van deze week.
a) De school is woensdag 16/12 en donderdag 17/12 gesloten voor leerlingen. De docenten zullen de
lessen op deze dagen online aanbieden;
b) Op vrijdag 18 december zijn de leerlingen vrij;
c) Leerlingen moeten de lessen volgen via Google Classroom (GC);
d) Het is verplicht in de GC-lessen aanwezig te zijn met camera;
e) Het niet inloggen in de GC-lessen zal worden gezien als verzuim en als zodanig worden gemeld bij
Leerplicht;
f) De duur van de lessen is teruggebracht naar 30 minuten. Zie hieronder de nieuwe lestijden.
o

Uur 1

09.00 – 09.30

o

Pauze 12.00 – 12.30

o

Uur 2

09.30 – 10.00

o

Uur 6

12.30 - 13.00

o

Pauze 10.00 – 10.30

o

Uur 7

13.00 - 13.30

o

Uur 3

10.30 – 11.00

o

Pauze 13.30 - 14.00

o

Uur 4

11.00 - 11.30

o

Uur 8

14.00 - 14.30

o

Uur 5

11.30 - 12.00

o

Uur 9

14.30 – 15.00

g) In de middag is er gelegenheid voor het maken van huiswerk;
h) De leerlingen houden zich dus aan het normale lesrooster, alleen zijn de start- en eindtijden
aangepast.
Inloggen in Google Classroom kan met een telefoon, een PC, een laptop of iPad. Leerlingen
zijn hier inmiddels mee bekend. Wij waarderen het als u erop toeziet dat uw kind daadwerkelijk en op
tijd inlogt. Vanmorgen hebben de leerlingen al hun schoolspullen meegenomen naar huis.
Ook de eerste twee weken na de kerstvakantie zullen de meeste lessen online worden gegeven.
Echter, het rooster zal er dan anders uitzien dan hierboven, omdat wij de examenklassen deels
toch in school willen hebben. Zodra dit rooster af is zullen wij het u en de leerlingen toesturen.
Houd daarom uw mailbox in de gaten.
Mocht het zo zijn dat het kabinet tijdens de komende tijd met nieuwe maatregelen komt, dan ontvangt
u van ons opnieuw een schrijven. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens alle medewerkers van het Heldring College,
Mw. A. van Waardhuizen
Directeur Heldring College
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