
Oosterwolde, 15 december 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Premier Rutte was gisteren duidelijk: vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari 2021 gaan de 

schoolgebouwen dicht voor bijna alle leerlingen.  

De scholen blijven open voor de leerlingen uit de eindexamenklassen en de leerlingen uit de 

beroepsgerichte leerwegen die praktijklessen volgen. Alle andere leerlingen krijgen vanaf 4 januari 

online les.  

Dit alles betekent nogal wat voor de leerlingen, voor de docenten, maar ook voor u als ouders. We 

zullen er alles aan doen om het leren op afstand zo goed mogelijk te begeleiden. 

Hoewel onze docenten en begeleiders inmiddels de nodige ervaring hebben opgedaan met online 

onderwijs, zullen woensdag en donderdag vooral in het teken staan van de voorbereiding van het 

programma voor de periode na de vakantie. Dat betekent dat de meeste leerlingen vanaf morgen niet 

meer op school worden ontvangen. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor:                                                                                                                                               

-  De leerlingen uit de examenklassen basis en kader 4 die herkansingen hebben.                                        

-  Leerlingen uit mavo 4 kunnen hun toetsen komen maken.                                                                                       

-  De examenklasleerlingen die hun PWS presentatie doen voor het vak O&O.                                              

-  Leerlingen uit A6 die een set WB of de vak herkansing voor Frans moet maken.                                         

Vanaf 4 januari geldt het volgende:  

-   Leerlingen uit de examenklassen volgen de lessen op school volgens het ingekorte rooster.                                                                    

-   Docenten geven volgens rooster online lessen van 40 minuten via teams.                                                      

-   De docent begint en eindigt de lessen met leerlingen in beeld en neemt de absenties op.                              

-   Ongeoorloofde absentie wordt geregistreerd in Magister.                                                                            

-   Opdrachten staan in de planner op Itslearning.                                                                                                

-   Voor basis en kader 3 volgen mededelingen over de beroepsgerichte lessen op school.                                                                 

-   De maatwerkuren die als bijles zijn ingezet gaan door, de werkuren vervallen.                                  -   - 

-   De PWS-presentaties op 7 januari gaan door voor A6 en H5.                                                                                         

-   De toetsweek H5 en A6 gaat door op de ingeplande data.                                                                                   

-   De toetsweek  A4, A5 en H4 wordt verschoven naar de begindatum 26 januari. 

Woensdag en donderdag is het  voor leerlingen nog mogelijk spullen uit de kluisjes te halen.                

Vrijdag is de school gesloten. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via: administratie@stellingwerfcollege.nl 

                                                                                                                                                                                               

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                  

Sonja van der Wijk                                                                                                                                                 

directeur-bestuurder 
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