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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de eindexamenklassen  
 
 
 
Datum  : 15 januari 2021 
Kenmerk : LGR/grd 
Betreft  :  hervatten van reguliere lessen examenkandidaten 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

Vanaf volgende week dinsdag 19 januari hervatten we weer de reguliere lessen aan de 

eindexamenkandidaten. Echter, doordat er nu ook tussen leerlingen een onderlinge afstand van 1,5 

meter aangehouden moet worden, is het niet mogelijk om alle leerlingen gelijktijdig op school te 

ontvangen.   

Van 19 januari tot en met 5 februari ziet het onderwijs er voor de eindexamenleerlingen als volgt uit:  

 Alle lessen staan in het rooster . 

 Alle leerjaren volgen het  40-minuten rooster voor alle lessen. 

 De eindexamenleerlingen worden in twee groepen verdeeld (A en B). Zie bijlage voor de 

groepsindeling.  

Eén groep is op school aanwezig tijdens een lesdag, de andere groep volgt dezelfde lessen 

online. De lessen worden gestreamd. Dit betekent dat de lessen gevolgd kunnen worden, 

maar dat het geen online lessen zijn: de docent richt zich tijdens de les vooral op de 

leerlingen in de klas en zorgt ervoor dat de leerlingen online de lessen goed kunnen volgen.  

 De leerlingen houden zich aan de regels die gelden voor alle online lessen (zie bijlage). 

 De groepsindeling is door de roostermaker gemaakt om te zorgen dat er niet alsnog grote 

groepen ontstaan. 

 Grotere lesgroepen worden in grotere ruimtes ingeroosterd, zodat de afstand gewaarborgd 

kan blijven. Let op het rooster waar de les is ingedeeld, dit kan dus afwijken van wat je 

gewend bent. 

 Elke dag zijn er extra i-uren op het 8e en 9e uur geplaatst in het rooster. De leerling kan zich 

voor een i-uur inschrijven. Voor elk vak is minimaal één i-uur per week voor extra uitleg 

ingepland.  

 

 

 

 

 



Schematisch: indeling groep op school 

MA 18-1 DI 19-1 WO 20-1 DO 21-1 VR 22-1 

SE 
 

A B A B 

 

  MA 25-1 DI 26-1 WO 27-1 DO 28-1 VR 29-1 

A B A B A 

     

MA  1-1 DI  2-2 WO  3-2 DO  4-2 VR  5-2 

B A B A B 

 

 Alle data zoals in de jaarplanning zijn opgenomen blijven staan: kijk- en luistertoetsen, 

herkansingen 4 februari (alle examenleerlingen), inleveren PWS 5 februari (havo)   

Op deze manier kunnen we de voorbereidingen op de school- en eindexamens, ondanks alle 

beperkingen, zo goed mogelijk laten verlopen en hopelijk kunnen we na 5 februari weer overgaan op 

het normale rooster en alle leerlingen ontvangen op school.  

 

Met elkaar moeten we er voor zorgen dat we een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als het 

personeel creëren. Dit kan door een ieder aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en het 

naleven van de richtlijnen.   

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze informatie dan kunt u zich wenden tot de 

mentor of ondergetekenden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

            

 

 

 

dhr. S. Franken                                    drs. P.C.M. Legierse,             dhr. E.J. Pegels MSc 
teamleider 2, 3 en 4 mavo                       teamleider havo                     teamleider vwo 

     
 

 

 

Bijlage 1 en 2 


