
Beste leerlingen, 

Helaas hebben we gisteren met z’n allen moeten horen dat de scholen weer een tijdje hun deuren 

moeten sluiten. Er zijn wat uitzonderingen (zie ook hieronder), maar tot maandag 18 januari blijven 

we grotendeels dicht. We hadden gehoopt dat het niet opnieuw zover zou komen, maar nu het 

eenmaal een feit is gaan we ons best doen om jullie onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan.  

Vanochtend hebben we overleg gehad. Hieronder kunnen jullie de uitkomsten lezen. De volgende 

zaken komen aan de orde: 

1. Online-lessen; 

2. Onderbouw; 

3. Klas 4 en 5; 

4. Klas 6; 

5. Op school komen 

 

1. Online-lessen 

De eerste twee weken na de kerstvakantie geven we online-les in Teams. In Teams moet je zijn in de 

OOG-omgeving. Mocht het van toepassing zijn: zie bijlage voor het schakelen van de Praedinius- naar 

de OOG-omgeving. De lessen worden gegeven volgens volgens het bestaande rooster, maar dan met 

lessen van een half uur. Het urenschema ziet er hiermee hetzelfde uit als tijdens de vorige sluiting: 

1e uur 8.30 – 9.00 

2e uur 9.00 – 9.30 

3e uur 9.30 – 10.00 

4e uur 10.00 – 10.30 

Pauze 10.30 – 10.45 

5e uur 10.45 – 11.15 

6e uur 11.15 – 11.45 

7e uur 11.45 – 12.15 

8e uur 12.15 – 12.45 

 

Het rooster staat inmiddels ook zo in Zermelo. 

De online lessen zijn verplicht, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. Ziekmelden (door een van je 

ouders) kan via meldkamer@praedinius.nl. 

Voor de kerstvakantie zijn er nog geen online lessen. Wel staat er voor klas 1 t/m klas 5 een 

(verplichte) mentorbijeenkomst ingeroosterd. Deze mentorbijeenkomst is op woensdag of 

donderdag, in beide gevallen om 9.25 uur.  

Voor leerlingen in klas 5 staan beide momenten ingeroosterd. Afhankelijk van wie je mentor is, volg 

je de bijeenkomst op woensdag of donderdag. In de bijlage zie je op welke dag de mentoren van klas 

5 hun bijeenkomst hebben. 

De mentorbijeenkomst is bedoeld om te bespreken wat we van jullie verwachten in de tijd dat de 

school gesloten is, inclusief de regels die gelden voor de online lessen. Zie voor dit laatste ook de 

bijlage.  
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2. Onderbouw 

De onderbouwklassen krijgen de volledige twee weken na de kerstvakantie online les. In deze weken 

worden geen proefwerken of toetsen gegeven. Wel kunnen docenten van je vragen om via 

Itslearning opdrachten in te leveren. De deadlines hiervoor worden door de docent bepaald (voor 

klas 2 en 3: de deadlines zijn nu dus niet allemaal op vrijdag zoals de vorige keer het geval was). 

Docenten kunnen “gewoon” huiswerk opgeven. We streven er naar om qua werk niet meer van jullie 

te vragen dan in gewone weken. De situatie is al lastig genoeg. Na de twee thuiswerkweken geven de 

docenten een beoordeling van je inzet gedurende deze periode. 

 

3. Klas 4 en 5 

Klas 4 en 5 hebben online les van maandag 4 januari t/m dinsdag 12 januari. Op woensdag 13 januari 

start de toetsweek voor deze klassen. Van woensdag 13 januari t/m vrijdag 15 januari zullen alleen A-

toetsen gepland worden, aangezien leerlingen uit deze jaarlagen alleen voor SE-toetsen op school 

mogen komen. De andere toetsen zullen samen met de resterende A-toetsen afgenomen worden in 

de week van 18 januari. Meer informatie over de toetsweek krijgen jullie later. 

De lessen van periode 3 starten voor deze klassen, zoals eerder al gepland, op maandag 25 januari. 

 

4. Klas 6 

Voor klas 6 gelden op zich geen beperkingen. Dit houdt in dat het in principe is toegestaan om de 

lessen aan klas 6 fysiek te geven. We hebben ervoor gekozen om dit niet te doen, omdat dit te 

beperkend zou zijn voor het onderwijs aan de andere klassen. Na de kerstvakantie heeft klas 6 dus 

ook twee weken online les.  

Zoals eerder al gemaild, gaan de PWS-presentaties op woensdag en donderdag alsnog gewoon door. 

Om jullie de gelegenheid te geven je optimaal voor te bereiden, doen we voor klas 6 geen 

mentorbijeenkomst. Het is geen verplichting om PWS-presentaties van anderen bij te wonen. We 

kunnen ons voorstellen dat het wat veel zou zijn een hele reis te maken om bij één presentatie te 

zijn. Als je enigszins in de gelegenheid bent is het echter wel fijn als je komt. Voor de leerlingen die 

nog moeten presenteren is het plezierig als ze enig publiek hebben. Je mag ook best langskomen 

voor andere presentaties dan die waarvoor je je ingeschreven hebt, mits er voldoende ruimte in het 

lokaal is. 

De toetsweek van klas 6 schuiven we iets naar achteren. Daar is ruimte voor omdat de 

Rome/Griekenlandreis helaas niet doorgaat. De toetsweek zal nu beginnen op vrijdag 12 februari en 

loopt tot de voorjaarsvakantie. 

 

5. Op school komen 

Net als tijdens de vorige sluiting krijgen we de ruimte om leerlingen voor wie de thuissituatie daar 

aanleiding toe geeft op school te laten komen. Als je hier behoefte aan hebt, kun je contact opnemen 

met mevrouw Coppes (onderbouw) of mevrouw Smeur (bovenbouw). We gaan het dan zo 



organiseren dat je in de middaguren in de gelegenheid bent om enkele uren op school met je 

schoolwerk bezig te zijn. 

Tot zover nu eerst. Belangrijk om te melden is dat al het bovenstaande wel onder voorbehoud is. Op 

12 januari krijgen we meer duidelijkheid over hoe het verder zal gaan vanaf 18 januari. Mocht de 

school dan niet weer volledig open gaan, dan zullen we opnieuw aanpassingen moeten doen. 

Een heel verhaal weer, alles met elkaar. Als er iets onduidelijk is, laat het dan vooral weten. Hoewel 

de school dichtgaat, zijn mentoren, mevrouw Coppes en mevrouw Smeur (maar ook alle docenten en 

de schoolleiding) zeker nog beschikbaar. Als je een vraag hebt of ergens een afspraak voor wilt 

maken, ook voor zaken die niet met de schoolsluiting te maken hebben, neem dan gerust contact op. 

We wensen jullie ondanks alles een heel fijne kerstvakantie. Hopelijk zien we elkaar in het nieuwe 

jaar snel weer op school terug! 

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten, 

Lynette Vos (conrector onderbouw) 

Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw) 

Maurice van Daal (rector) 

 


