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15-12-2020
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
De maatregelen vanuit de overheid hebben deze week iedereen geschokt. De afgelopen 24 uur
hebben wij nagedacht over hoe wij tussen maandag 04-01-21 en maandag 18-01-21 zo goed mogelijk
onderwijs aan kunnen blijven bieden.
Hieronder zullen we dit zo duidelijk mogelijk uitleggen. Wij houden in onze plannen rekening met wat
van de overheid moet en mag.
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Zoals jullie weten zijn alle leerlingen vanaf dinsdag 15-12-20 lesvrij. De kerstvakantie
is dit jaar dus vroeger begonnen.
Wij gebruiken de tijd vanaf dinsdag 15-12-20 tot vrijdag 18-12-20 om de twee
lesweken na de kerstvakantie zo goed mogelijk voor te bereiden.
Op maandag 04-01-21 volgen alle leerlingen het lesrooster zoals dat nu in magister
staat.
o Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 volgen alle lessen via Microsoft Teams
online vanuit huis. Dit kan via verschillende apparaten met bijbehorende apps.
o Leerlingen van leerjaar 3 (zonder klachten) zullen wel een keer ’s middags op
school komen voor belangrijke praktijkopdrachten. Dit staat ook in magister.
o Leerlingen van leerjaar 4 (zonder klachten) zullen alle lessen die in magister
staan op school volgen. Let op; de catering is dicht!
o Vrijdag 15-01-21 zijn er schoolexamenherkansingen voor leerlingen uit
leerjaar 4 (zonder klachten). De betreffende leerlingen krijgen hier informatie
over.
De mentoren zullen met de klas als groep en met de leerlingen individueel contact
houden.
Op dinsdag 12-01-21 óf woensdag 13-01-21 zullen wij naar aanleiding van de dan
geldende maatregelen communiceren hoe het onderwijs ná 18-01-21 er uit ziet.
Voor individuele of persoonlijke vragen en problemen kan contact worden
opgenomen met de mentor. Dit kan telefonisch, per mail óf gewoon met het Teams
account van de leerling.

Ondanks alle tegenslagen zullen wij onze uiterste best doen om er voor jullie te zijn! Wij hopen op
jullie medewerking, steun en begrip!
Blijf gezond,
Alle werknemers van het Reeshof College

