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De eerste nieuwsbrief voor het jaar 2021. En
wat voor één... De lockdown is verlengd. We
gaan verder met online onderwijs voor
leerjaar 1,2,3. Voor leerjaar 4 gaan we over
tot 1,5m onderwijs. In deze nieuwsbrief kunt
u hier meer over lezen. Voor nu wensen wij
ieder een goede gezondheid toe. Op naar een
mooi 2021.

Hoe gaat het Reeshof
College vanaf 18 januari
lesgeven?

Gisteren (dinsdag 12-01) zijn de maatregelen
met betrekking tot het onderwijs
aangescherpt. Het grote verschil met de
periode 04-01 t/m 15-01 is dat leerjaar 4 zo
snel mogelijk weer op 1,5 meter onderwijs
moet gaan volgen. Voor meer info vanuit de
overheid klikt u HIER.

Hoe ziet ons onderwijs er vanaf maandag 1801-21 uit? Hieronder kunt u de meest
simpele uitleg die wij kunnen geven lezen.
Voor inhoudelijke vragen die uw zoon of
dochter niet kan beantwoorden kunt u bij de
betreffende mentor terecht.

Leerjaar 1 en 2
Leerlingen leerjaar 1 en 2 krijgen nog steeds
online les. Er zijn over het rooster en de
lessen afspraken gemaakt om het voor
leerlingen prettiger te maken. Voor
leerlingen zijn magister en teams de twee
programma’s waardoor zij weten wat ze
moeten doen.
Leerjaar 3
Leerlingen leerjaar 3 krijgen nog steeds
online les. Er zijn over het rooster en de

lessen afspraken gemaakt om het voor
leerlingen prettiger te maken. Examen- en
praktijkwerk voeren zij op school uit. Voor
leerlingen zijn magister en teams de twee
programma’s waardoor zij weten wat ze moeten
doen.

Leerjaar 4
Leerlingen leerjaar 4 krijgen vanaf maandag 1801-21 ‘1,5 meter onderwijs’ op school. Wij
hebben hiervoor de lokaalindeling en ons
pauzebeleid aangepast. Verder vragen wij aan u
om samen met ons op het belang van
mondkapjes en 1,5 meter te blijven 'hameren'.
Voor leerlingen zijn vooral magister en soms
teams de twee programma’s waardoor zij weten
wat ze moeten doen.

Het is mogelijk dat de overheid zijn beleid
(tussentijds) aanpast. Natuurlijk passen wij onze
aanpak daar dan z.s.m. op aan.

Namens de schoolleiding,
Met vriendelijke groet,
Guus Haelermans (directeur)

Het praktijkteam is weer klaar voor online lessen en 1,5m
onderwijs!
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Leerjaar 3 Advisering en
inleveren
pakketkeuzeformulier
De deadline voor het inleveren van het formulier
voor de profiel- en pakketkeuze is een week
opschoven naar vrijdag 5 februari. Vanaf
maandag 18 januari is het voor jullie mogelijk
om online via Magister het advies van de
vakdocenten ten aanzien van de slagingskans in
te zien.

Bij de resultaten vindt u onder het kopje ‘kadv’
het keuzeadvies van de vakdocent. Hier ziet u
hoe de vakdocent de kans van slagen voor dit
vak inschat. Indien een docent een negatief
advies geeft wordt dit toegelicht. Voor alle
duidelijkheid: het advies is niet bindend. Ook bij
een negatief advies mag dit vak gekozen worden.

Als u het advies wilt bespreken of vragen heeft
kunt u terecht bij de mentor of de vakdocent.
Graag willen we benadrukken dat het maken van
een weloverwogen keuze belangrijk is voor de
toekomst. Het wijzigen van een keuze is na 5
februari niet meer mogelijk. De formulieren
kunnen de leerlingen inleveren bij hun mentor.

Leerjaar 4 CT’s en examens

Helaas heeft de overheid moeten besluiten om
de lockdown te verlengen. Dit levert voor
iedereen weer vragen op over hoe het schooljaar
voor leerjaar 4 er verder uit komt te zien. Wat
betreft de examens heeft minister Slob besloten
dat de examenkandidaten een extra herkansing
krijgen en dat er een mogelijkheid is om uit te
wijken naar een tweede tijdvak voor leerlingen
met bijzondere omstandigheden.

We nemen de tijd om een gedegen plan uit te
denken en willen in de week voor de
voorjaarsvakantie hierover duidelijkheid geven
naar leerlingen en ouders. We zien kansen om
leerlingen met meer tijd beter voor te bereiden
voor de CT’s en examens. Wij verzoeken u om de
vragen nog even te parkeren totdat er vanuit ons
hierover meer informatie komt.
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Theaterlessen 1A
Helaas komen de theaterlessen aan klas 1A na de
lockdown voor onbepaalde tijd ter vervallen. De
betreffende collega is ziek en wij hebben op dit
moment nog geen geschikte vervanger.
allemaal kijken naar de opbrengst!

