Amersfoort, 19 december 2021

Communicatie harde lockdown ouders en leerlingen

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
De beslissing van het kabinet om een harde lockdown in te stellen noopt ons tot
maatregelen. Wederom wordt er een beroep gedaan op de flexibiliteit van onze
leerlingen, ouders en collega’s. Het is helaas niet anders.
Maandag en dinsdag, 20 & 21 december
1. Maandag en dinsdag gaan zoals gepland de online portfoliogesprekken
gewoon door.
2. Leerlingen mogen op maandag of dinsdag naar school komen om hun kluisje
leeg te halen. Daarna worden ze geacht direct naar huis te gaan.
Hieronder het overzicht wie er wanneer mag komen:
Leerlingen uit klas 1

van 08:30 - 09:30

Leerlingen uit klas 2

van 10:00 - 11:00

Leerlingen uit klas 3

van 11:30 - 12:30

Leerlingen uit klas 4

van 13:00 - 14:00

Leerlingen uit klas 5, 6

van 14:30 - 15:30

Woensdag en donderdag, 22 & 23 december:
1. Voor de onderbouw (klas 1, 2 en havo/vwo 3) zullen er op woensdag en
donderdag geen online lessen zijn. We houden er rekening mee dat er door
de regering besloten wordt om de lockdown te verlengen en dat na de
kerstvakantie de scholen gesloten blijven. Dan zullen we voor alle klassen
online lessen gaan aanbieden.
2. Voor de bovenbouw (mavo 3 en klas 4, 5 en 6) (PTA klassen) worden er in
het 50 minutenrooster online lessen aangeboden. De meetlink naar
classroom is in Magister te vinden.

Afspraken over de online lessen voor leerlingen:
1. Je neemt deel aan de Meet-sessie als de docent(e) aanwezig is.
2. Bij aanvang van de les zorg je dat je de benodigde spullen (boeken en digitale
materialen) klaar hebt liggen en dat je in de juiste Meet zit. Je gebruikt de
Meet-link die in de Classroom-omgeving van dat vak staat.
3. Tijdens een online les gelden dezelfde gedrags- en schoolregels als normaal.
Je hebt de hele tijd je camera aan en je microfoon uit. We verzoeken je jouw
achtergrond te vervagen.
4. Tijdens de uitleg is er in principe geen gelegenheid om vragen te stellen tenzij
de docent anders aangeeft. Verder doe je uiteraard geen andere dingen die je
in de les ook niet zou doen.
5. We vragen je in een ruimte te zitten waar je alleen bent en dan geen afleiding
of achtergrondgeluiden hebt.
6. Van een les op afstand word je net als bij een reguliere les te laat en absent
gemeld.
7. Je mag de Meet niet opnemen of screenshots ervan maken.

Vrijdag 24 december:
Er is een online mentorles, in plaats van het kerstontbijt op school. Hier
kunnen vragen van leerlingen over de lockdown worden gesteld en de
mentoren zullen deze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
Het ook de mogelijkheid om op deze manier het jaar af te sluiten en elkaar
online nog even te treffen.
Op 3 januari is er weer een persconferentie. Afhankelijk wat hier wordt besloten
zullen we u / jullie informeren.
Voor nu wensen we u / jullie ondanks deze moeilijke tijden toch hele fijne feestdagen
en een gelukkig en gezond 2022!
Met vriendelijke groet,
Het MT van het Farel College

