Per leerjaar werd een schema opgesteld met de dagen waarop contact- of afstandsonderwijs
georganiseerd wordt. Dit schema geldt voor de komende 3 weken, onder voorbehoud van verdere
richtlijnen van de overheid. Het schema vindt u in de tweede bijlage.

De leerlingen volgen tijdens de periodes van afstandsonderwijs (geel gekleurde vakken) voor de
algemene en de technische vakken het gewone lessenrooster, maar krijgen dus online les of hebben
dan contact met de vakleerkracht. Praktijkvakken en LO-lessen kunnen uiteraard niet doorgaan
tijdens afstandsonderwijs.
De leerlingen raadplegen via hun digitale agenda welke hun opdrachten zijn voor die dag. In de
agenda wordt het lesonderwerp telkens vooraf gegaan door “afstandsonderwijs”. Leerlingen
raadplegen voor elk uur tijdens het afstandsonderwijs hun digitale agenda (via de app of via hun pc).
Wanneer er online instructiemomenten voorzien zijn, wordt van de leerlingen verwacht dat zij via
Teams echt aanwezig zijn. Oefeningen die thuis gemaakt worden, moeten steeds binnen de
vooropgestelde timing ingediend worden. De leerkracht communiceert hieromtrent.
Microsoft Teams wordt dus gebruikt als een virtueel klaslokaal. Hier vinden de leerlingen dan ook al
het materiaal dat ze nodig hebben. De leerkracht is op het moment van de les online aanwezig op
Teams. Leerlingen die een vraag hebben of iets niet goed begrijpen, kunnen op dat moment via
Teams met hun leerkracht contact op nemen.
We willen er nog eens op benadrukken dat elke leerling maximaal alle leerkansen via het
afstandsonderwijs benut. Anders dan de vorige periode van thuisonderwijs (april -juni) telt deze
onderwijsvorm ten volle mee in evaluatie en beoordeling.

Bij contactonderwijs (groen gekleurde vakken) komen de leerlingen naar school. Het gewone
lessenrooster van de dagen waarop contactonderwijs georganiseerd wordt blijft gelden.

Vanaf 16 november geldt de gewone maaltijdregeling. Leerlingen eten warme maaltijd of
boterhammen zoals doorgegeven bij de start van het schooljaar. De organisatie hiervan is evenwel
sterk gewijzigd. Leerlingen krijgen hierover instructies op school.
Ook de avondstudie gaat zoals anders gewoon door.

