
 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, 15 december 2020 

 

Betreft: online onderwijs – sluiting schoolgebouw 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), beste leerlingen,  

Helaas en tegelijk begrijpelijk is gisteravond door onze minister-president Mark Rutte een lockdown 

aangekondigd in verband met de hoge besmettingscijfers rondom het coronavirus. Dit betekent dat 

wij online lessen gaan geven tot en met vrijdag 15 januari. Zoals het er nu uitziet, kunnen we onze 

leerlingen op maandag 18 januari weer ontvangen. Concreet houdt dit in dat wij twee weken online 

lessen gaan geven. Deze periode is in vergelijking met de eerste lockdown te overzien. In deze brief 

leest u hoe wij ons onderwijs online organiseren. 

Dinsdag 15 december 

Les volgens het normale lesrooster. De dag wordt het 6e lesuur afgesloten door de mentor. De mentor 

bespreekt o.a. zaken rondom online lessen via teams. Onze leerlingen worden voorbereid op 

afstandsonderwijs. 

Woensdag 16 december 

Onze leerlingen zijn lesvrij. Deze dag wordt door onze medewerkers gebruikt om de online lessen 

vorm te geven en te organiseren. 

Donderdag 17 december 

Het 3e lesuur wordt volgens rooster online lesgegeven, ook als dit bijvoorbeeld een les 

bewegingsonderwijs betreft. Het is een testles waarbij onze leerlingen kunnen testen hoe het is om via 

teams les te krijgen en de randvoorwaarden hiervoor al georganiseerd te hebben zodat we na de 

kerstvakantie goed van start kunnen gaan. Denk bij de randvoorwaarden aan een goede 

internetverbinding, een rustige plek om te werken, een hoofdtelefoon of ‘oortjes’ etc. De overige 

lesuren zijn lesvrij. 

Vrijdag 18 december 

Tijdens het 3e lesuur sluit de mentor online dit kalenderjaar af met de klas. Overige uren zijn lesvrij 

Maandag 4 januari 

De mentor start het 1e lesuur met de klas om de leerlingen welkom te heten in het nieuwe jaar.  

Daarna wordt er les gegeven volgens het rooster. De lessen staan klaar in teams.  

Vanaf deze dag start de vakexpert tijdens de eerste online les van het vak (Ne, En en Wi) of het 

themavak met een instructiemoment. Tijdens dit instructiemoment bespreekt de vakexpert de 

weekopdracht. De overige lessen van die week is de vakexpert via teams bereikbaar voor vragen en 

uitleg. De leerlingen werken aan opdrachten die in Magister.me te vinden zijn. 

Iedere mentorles gaat door volgens het rooster zodat onze leerlingen en de mentor veelvuldig 

contactmomenten met elkaar hebben en wij elkaar niet uit het oog verliezen. Bewegingsonderwijs en 

het Panora-uur vervallen de gehele periode van de online lessen. 
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Maandag 11 januari 

De mentor start het 1e lesuur weer met de klas. Daarna volgen wij de lessen volgens het rooster. 

Sommige leerlingen volgen de lessen tijdens de lockdown periode in school 

Voor sommige leerlingen is het niet mogelijk om thuis het onderwijs te volgen. Wij willen deze 

leerlingen de mogelijkheid bieden om in school onder begeleiding van de pitstopmedewerkers de 

online lessen te volgen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen worden 

aangemeld via info@panoralyceum.nl, graag voor donderdag 17 december. 

Ziek? 

Als een kind ziek is vragen wij u om via de normale weg uw kind ziek te melden. Een leerling die 

tijdens de les offline is, wordt als absent genoteerd. Alle leerlingen hebben tijdens de lessen hun 

scherm aan. 

 

Bereikbaarheid en vragen  

Deze situatie roept mogelijk vragen op. Bij nieuwe informatie communiceren wij per mail. Wij zijn 

vanaf morgen telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 14.00 uur. Voor vragen kunt u gebruik maken van 

het algemene mailadres van de school info@panoralyceum.nl.  

Wij hopen op deze manier ons onderwijs op een zo optimaal mogelijke manier vorm te geven waarbij 

wij veelvuldig met onze leerlingen in contact zijn.  

Nieuwe melding van een besmetting bij een leerling 

Vanochtend heeft u van ons een brief ontvangen over een besmetting met het coronavirus van een 

leerling. Daar is later een tweede melding bijgekomen. De betreffende leerlingen zitten niet bij elkaar 

in de klas en de besmettingen lijken los van elkaar te staan. Ook met deze leerling gaat het gelukkig 

goed. 

De mededelingen in de brief van vanochtend gelden natuurlijk ook nu weer. 

Naast alle maatregelen en beperkingen wensen wij jullie fijne feestdagen en een goed uiteinde van 

2020. Wij kijken uit naar de mogelijkheden die 2021 ons vast en zeker gaat brengen. 

Namens de schoolleiding, 

Leon Hurkmans 
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