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Arnhem, 08-11-2020 
 
 
 
 
Onderwerp: online onderwijs vanaf maandagmiddag  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij vinden het vervelend jullie te moeten melden dat wij genoodzaakt zijn om onze leerlingen 
deze komende week online onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat zij deze week niet fysiek 
op school zijn. Van maandagmiddag t/m vrijdag zal al het onderwijs online plaatsvinden. 
Hieronder zullen wij toelichten hoe we tot dit besluit zijn gekomen.  
 
Veel docenten thuis  
Tot vorige week was onze school gelukkig nog gevrijwaard van coronabesmettingen onder 
collega’s. Helaas waren in de afgelopen week de eerste coronabesmettingen onder collega’s 
een feit en moest een aantal van onze collega’s zich vlak voor en/of in dit weekend laten 
testen. Het aantal positief geteste collega’s is dit weekend verder opgelopen. Op dit moment 
zijn er 7 docenten positief getest en wacht nog een aantal docenten op hun testuitslag.  
 
Houd de gezondheid van je kind in de gaten 
De GGD heeft bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Volgens de GGD is er geen aanleiding 
om je zorgen te maken over de gezondheid van je kind. Het aantal besmettingen onder 
leerlingen is zeer gering en de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. Jouw kind hoeft 
dus niet in quarantaine. We willen je wel nogmaals vragen om alert te blijven op de 
gezondheid van je kind. Heeft je kind klachten? Laat hem/haar testen.i 
 
Verdere verspreiding tegengaan 
Naast het feit dat een relatief groot deel van onze docenten nu alleen vanuit huis onderwijs 
kan geven, willen we ook de mogelijke verdere verspreiding van het coronavirus op onze 
school tegengaan. Daarom hebben we, na uitvoerig overleg met de GGD, ons College van 
Bestuur en MR, besloten om voor een korte periode over te schakelen naar online onderwijs. 
De komende week zullen de lessen dan ook online plaatsvinden. Het is onze intentie om op 
maandag 16 november weer te kunnen starten met fysiek onderwijs. De komende week 
houden wij de situatie nauwlettend in de gaten en hiervan houden wij jullie uiteraard op de 
hoogte.  
 
Hoe ziet de komende week eruit? 
Om het online onderwijs de komende week goed te kunnen verzorgen, gebruiken we 
maandagochtend om de nodige voorbereidingen te treffen.  
 
Leerlingen kunnen -indien nodig- naar school komen om eventuele spullen op te halen (bijv. 
uit kluisje): 

- Leerjaar 1 en 2: tussen 8.30 en 9.30 uur.  
- Leerjaar 3, 4 en 5: tussen 10.00 en 11.00 uur.  

Maandag het 4e uur, om 12.15 uur, starten de online lessen. De komende week werken we alle 
dagen volgens het 60-minutenrooster, dat onze leerlingen kennen van de dinsdagen. Dit 
betekent dat de lestijden zijn: 
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1e lesuur: 8.30-9.30 uur 
2e lesuur: 9.45-10.45 uur 
3e lesuur: 10.45-11.45 uur 
4e lesuur: 12.15-13.15 uur 
5e lesuur: 13.15-14.15 uur 
6e lesuur: 14.30-15.30 uur 
Dit rooster zal uiteraard ook vanaf morgenochtend zichtbaar zijn in Magister.  
 
Noodopvang en laptop 
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken, mogen na overleg met ons 
ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met Gerda Reinten (g.reinten@montessoriarnhem.nl) of Angela Daniels 
(a.daniels@montessoriarnhem.nl).  Vanuit een lokaal volgen zij dan de online lessen.  
 
Wanneer uw kind niet de beschikking heeft over een laptop of computer thuis, dan kunt u 
contact op nemen met onze receptie (mail: montessori@montessoriarnhem.nl of tel. 026-
3209830). Er kan dan na overleg een device geleend worden, waarmee uw kind het online 
onderwijs kan volgen. 
 
Wij gaan er van uit dat wij er met zijn allen op deze manier voor kunnen zorgen dat het 
onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk doorgezet zal kunnen worden en dat we via 
deze route zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs in de school aan kunnen bieden. 
 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze receptie of de 
afdelingsleider van uw zoon/dochter. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Sander Luttje, directeur 
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw 
Edit Djini, afdelingsleider mavo 
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo en tweefasen-vwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Bel dan voor een afspraak het nummer 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl. Geef bij het 
maken van de afspraak aan dat je een referentienummer hebt van GGD Gelderland-Midden. Dit nummer 
is: 42915.  
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