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Arnhem, 17-12-2020

Betreft: onderwijs in lockdown-periode na de kerstvakantie
Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Eerder deze week informeerden we jullie, naar aanleiding van de afgekondigde lockdown
over de invulling van ons programma tot aan de kerstvakantie. Nu informeren we jullie over
het vervolg in de twee weken na de kerstvakantie.
Online onderwijs
Na de kerstvakantie vervolgen we het online onderwijs weer voor alle niet-examenleerlingen.
Uitzonderingen hierop zijn de keuzecursussen (leerjaar 1 en 2) en KWT (Mavo3 en Havo3).
Deze worden niet ingeroosterd. We gaan na de vakantie over op een 45-minuten rooster. Met
dit rooster proberen we langdurige schermtijd voor onze leerlingen te voorkomen, en bieden
we voldoende ruimte voor zelfwerkzaamheid/uitwerktijd. Net zoals nu, is de basis voor het
online werken Teams/ITS learning. Onze leerlingen ontvangen ook nog een apart bericht via
ITS learning met informatie en afspraken m.b.t. de online les.
Lesuur 1: 8.30-9.15
Lesuur 2: 9.20-10.05
Pauze
Lesuur 3: 10.20-11.05
Lesuur 4: 11.10-11.55
Pauze
Lesuur 5: 12.25-13.10
Lesuur 6: 13.15-14.00
Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze digitaal aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een
leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan nog
steeds door aan de receptie (tel. 026-320 98 30) of via de Magister App. Gebeurt dit niet, dan
wordt zijn of haar afwezigheid bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.
Onderwijs eindexamenleerlingen
Zoals aangegeven in de eerdere persconferentie en berichtgeving van de overheid, wordt een
uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen. Zij gaan naar school voor fysiek
onderwijs. Alle leerlingen uit M4 en H5 zijn daarom welkom op school vanaf maandag 4
januari. Alle lessen (met uitzondering van KWT) worden aan hen fysiek gegeven, conform het
bovenstaande 45 minuten rooster.
Gezondheid in de gaten houden
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in
acht worden genomen. Heeft uw zoon of dochter last van klachten (verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of
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smaak), dan moet hij of zij thuisblijven en zich laten testen. Meld dit dan gelijk bij onze
receptie.
Kantine, pauzes, omgang
De kantine is deze periode gesloten. Uw zoon of dochter zal zelf voor eten en drinken moeten
zorgen wanneer hij/zij op school aanwezig is. Er is voldoende ruimte in de school en wij
vragen om groepsvorming te voorkomen. In de school blijft uiteraard de mondkapjesplicht
gelden.
Herkansingen
In de week van 11 tot en 15 januari staan nu de herkansingen gepland. Deze zullen voor de
examenklassen en voorexamenklassen gewoon doorgang vinden. Over herkansingen in de
andere leerjaren en gemiste/niet gemaakte inhaaltoetsen volgt na de kerstvakantie nog
verdere informatie.
Noodopvang
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.
We houden de verdere berichtgeving nauwlettend in de gaten, en net als jullie hopen we dat
op 18 januari onze deuren weer mogen openen voor al onze leerlingen.
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen, zoveel als mogelijk samen met je
dierbaren. Laten we er met oud en nieuw op proosten dat 2021 een jaar wordt waarin we stap
voor stap de anderhalvemetersamenleving achter ons gaan laten en kunnen genieten van
alles wat dan weer kan en mag!

Hartelijke groet,
Sander Luttje, directeur
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw
Edit Djini, afdelingsleider mavo
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo en tweefasen-vwo

