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Nieuwsbrief voor ouders 

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 januari: 
 
Nadat op dinsdagavond het kabinet een persconferentie heeft gehouden en een 
verlengde lockdown aankondigde, hebben we als schoolleiding gisteren overleg gevoerd. 
Zaken waarover we hebben besproken zijn de veiligheid van onze leerlingen en 
medewerkers, leerlingen uit leerjaar 4 goed voorbereiden op het examen waarbij we de 
1,5 meter afstand moeten handhaven, de verwachtingen vanuit het ministerie, het door 
laten gaan van de online lessen in leerjaar 1, 2 en 3 en het laten afnemen van PTA 
toetsen onder nieuwe omstandigheden. We hebben deze tegen elkaar afgewogen en de  
onderstaande kaders opgesteld.  
 
Kaders: 
Leerlingen moeten onderling 1,5 meter afstand houden. 
Als er geen fysieke lessen of PTA toetsen zijn ingeroosterd zijn leerlingen niet welkom op 
school. 
De online lessen in leerjaar 1 t/m 3 gaan door. 
De fysieke lessen in leerjaar 4 gaan op aangepaste wijze door. 
De lessen LO worden tijdens de verlengde lockdown niet gegeven, omdat we de 1,5 
meter eis daarbij niet kunnen handhaven. Het is in deze periode van het jaar vanwege 
mogelijke weersomstandigheden niet realistisch om de lessen buiten te verzorgen. 
De praktijklessen leerjaar 1 en 2 worden tijdens de verlengde lockdown niet gegeven. Wij 
vinden het niet verantwoord om een halve groep leerlingen voor 2 lessen praktijk naar 
school te laten komen. 
De praktijklessen leerjaar 3 en 4 worden in halve groepen gegeven.  
 
Deze kaders bepalen het rooster vanaf vandaag 13 januari. Ik geef hieronder per leerjaar 
een korte toelichting. 
 
Leerjaar 1 en 2: 
De leerlingen in de onderbouw krijgen les volgens online rooster. Daar komt vanaf 18 
januari een opdracht bij vanuit de secties KC en M&T.  
Het is helaas niet toegestaan om toetsen op school af te nemen. Er zijn gelukkig ook 
andere mogelijkheden om vaardigheden te toetsen. Denk bijvoorbeeld aan het maken 
van een werkstuk en/of open boek toets. Tijdens de online lessen zullen betreffende 
vakdocenten verdere informatie verstrekken. De tweewekelijkse mentor momenten 
blijven in het rooster staan. Mocht u of uw kind vragen of zorgen hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de mentor. 
 
Voor klas 1 staan de Mentor-ouder-leerling (MOL) gesprekken binnenkort op de planning. 
De voorbereiding hiervan vindt plaats tijdens de mentoruren. We gaan ervan uit dat de 
uitvoering van de MOL gesprekken online plaatsvinden. U ontvangt daar te zijner tijd 
specifieke informatie over. 
 
Leerjaar 3: 
Geplande PTA toetsen gaan door, er zal in de uitvoering rekening worden gehouden met 
de 1,5 meter regeling. Indien nodig worden groepen gesplitst. 
Het praktijkvak wordt in halve groepen op de woensdag aangeboden. Een groep van 
09.15 tot 11.30 uur en een groep van 12.35 tot 14.50 uur. Op de overige lesuren op de 
woensdag kunnen PTA toetsen worden ingepland. Leerlingen ontvangen daarover een 
bericht vanuit de roosterkamer. 
De overige online lessen worden op de overige vier dagen ingeroosterd. Als er minder 
lessen worden ingeroosterd dan nu op de lessentabel staat, dan worden er extra 
opdrachten verstrekt. 
In de week van 25 januari vindt de Spaarneweek plaats. De geplande PTA's worden dan 
zoveel mogelijk afgenomen. We proberen waar mogelijk de huidige planning aan te 
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houden, maar kijken naar een aanpassing in verband met het splitsen van groepen en 
het beperken van hoeveelheid leerlingen tegelijkertijd in de school. Een aangepast 
rooster volgt z.s.m. 
 
Leerjaar 4: 
De stamklassen zijn inmiddels door mentoren gesplitst. We werken met A en B groepen 
die om en om naar school komen.  
 
Voor de BL/KL en GL geldt:  
Het praktijkvak wordt in halve groepen op maandag aangeboden. Een groep van 08.30 
tot 11.30 uur en een groep van 12.30 tot 15.30 uur. Leerlingen ontvangen daarover een 
bericht vanuit de roosterkamer. 
De lessen worden daarna verdeeld in de volgende systematiek: 
Vanaf maandag 18 januari: dinsdag groep A, woensdag groep B, donderdag groep A, 
vrijdag groep B. 
Vanaf maandag 1 februari: dinsdag groep B, woensdag groep A, donderdag groep B, 
vrijdag groep A. 
Vanaf maandag 8 februari: dinsdag groep A, woensdag groep B, donderdag groep A, 
vrijdag groep B. 
 
In de week van 25 januari worden PTA toetsen afgenomen, een rooster volgt. 
Voor de groepen die op dinsdag stage lopen gaat het A/B rooster lopen vanaf de 
woensdag. 
 
Voor de TL geldt: 
Vanaf maandag 18 januari: maandag groep B, dinsdag groep A, woensdag groep B, 
donderdag groep A, vrijdag groep B. 
Vanaf maandag 1 februari: maandag groep A, dinsdag groep B, woensdag groep A, 
donderdag groep B, vrijdag groep A. 
Vanaf maandag 8 februari: maandag groep B, dinsdag groep A, woensdag groep B, 
donderdag groep A, vrijdag groep B. 
 
Er wordt natuurlijk verwacht dat leerlingen op de dagen dat ze geen les hebben thuis aan 
opdrachten werken. Als een leerling daarvoor een laptop nodig hebben dan kunnen zij 
zich vanaf morgen melden bij het kantoor van onze ict medewerkers. We hebben nog 
een aantal laptops die we kunnen uitlenen. 
 
In het geval dat de lockdown verlengd wordt tot de voorjaarsvakantie, dan houden we  
bovenstaande systematiek aan.  
 
Op dit moment maken de roostermakers een rooster, een grote uitdaging vormen de 
clusterlessen bij bio, nask 1 en 2, du, gs, ak, ec. We zijn nu nog druk aan puzzelen hoe 
we voor clustergroepen de klassen adequaat kunnen splitsen zodat we kunnen voldoen 
aan de 1,5 meter maatregel. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of vanwege andere zaken) willen reageren 
dan kunt u mij een mail sturen, w.huiberts@spaarnecollege.nl. 
 
Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 

 
W. Huiberts 
Directeur 
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