
 

Amsterdam, maandag 14 december 2020 
 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),  

Zoals vanmiddag reeds aangekondigd, volgt hier een inhoudelijke Corona update naar aanleiding van de toespraak van Mark 
Rutte en de aangekondigde ingrijpende lockdown. 
We hadden zó gehoopt deze week nog les te kunnen geven en de week af te sluiten met een mooie kerstviering om daarna de 
vakantie in te gaan. Helaas loopt het anders.  
De scholen gaan per woensdag 16 december fysiek dicht en over op online onderwijs. We bereiden ons daarom opnieuw voor op 
de overstap naar online lesgeven.  
Daar hebben we één dag de tijd voor. Dinsdag 15 december!  

Dinsdag 15 december vervallen alle geplande lessen. Er is dinsdag een aangepast lesrooster waarin de mentor een blokuur met 
de mentorklas krijgt, waar alle vakdocenten de online omgeving verder op orde kunnen brengen en waar mentoren en secties 
nog met elkaar in (online) overleg kunnen. Kijk op het actueel rooster hoe laat je op school moet zijn. Alle leerlingen worden 
verzocht dinsdag 15 december een laptop mee naar school te nemen. En alle leerlingen worden verzocht dinsdag 15 december 
het kluisje leeg te maken en schoolspullen mee naar huis te nemen. Mocht je ziek thuis zijn en of niet naar school kunnen, regel 
dan iemand anders die jouw kluisje komt leegmaken.   

Checklist voor de leerlingen  
o Check het actueel rooster om te kijken hoe laat je dinsdag 15 december op school moet zijn. Vanaf maandag 14 

december 20.15 uur staat dit actuele rooster online.  
o Zorg dat je dinsdag 15 december een laptop mee naar school neemt. Zo kunnen we samen checken of alles het 

doet.  
o Zorg dat je weet hoe je inlogt in de digitale leeromgeving in TEAMS en in je Gerrit mailbox. Lukt dit niet? Dan is er 

dinsdag 15 december vanaf 11.15 uur hulp aanwezig op school en kun je terecht bij onze ICT medewerker Dion 
van Tongeren. Maak ook gebruik van elkaars kennis en expertise en help elkaar. 

o Heb je geen laptop of eigen computer? Laat het je mentor weten.  
o Check of je elk vak kunt zien in TEAMS; zo niet: stuur jouw docent een e-mail en zet je mentor in CC. 
o Download de TEAMS-app op je laptop en telefoon. 
o Maak dinsdag 15 december je kluisje leeg; laat er niets in zitten. 
o Ga dinsdag 15 december na de ingeroosterde mentorles direct naar huis; blijf niet hangen op of rond de school. 

Kom ook niet te vroeg naar school. 
o Vanaf woensdag 16 december heb je online les volgens rooster: check je rooster op de bekende wijze. Je bent 

verplicht de lessen te volgen. We houden het rooster zoals het is. We passen het niet aan naar bijvoorbeeld een 
blokrooster zoals we in de eerste lockdown deden. Ook donderdag 17 december heb je online lessen. En vanaf 
maandag 4 januari ook.  

o Er is aanstaande vrijdag 18 december geen kerstviering en er zijn ook geen lessen; vrijdag begint de welverdiende 
kerstvakantie.  

o Houd contact met je docenten, je mentor én met medeleerlingen; heb zorg voor elkaar. 
o Alle lesgerelateerde inhoudelijke communicatie gaat via TEAMS – niet via Magister, niet via mail/whatsapp.  
o Check elke dag je schoolmail. 
o Toetsen gepland tussen 16 december en 10 januari vervallen. Vanaf 11 januari proberen we de toetsen korter en 

eenvoudiger digitaal door te laten gaan. Als dat niet lukt zal gekeken en gedacht worden over een andere vorm / 
een creatieve oplossing. We willen voorkomen dat er in de periode dat we weer fysiek naar school mogen een 
enorme berg aan doorgeschoven toetsen op jullie afkomt. Let op: voor de examenklassen kan hier nog andere 
berichtgeving over komen.  

o Leerlingen zijn mede verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van wat school communiceert en zijn mede 
verantwoordelijk voor het eigen leerproces. Leun niet achterover. Blijf actief aan de studie. 

o Houd contact met school en laat je ouders je ziekmelden via absenties@gerritvdveen.nl Het is belangrijk dat wij 
jouw aan-en afwezigheid goed registreren. Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond blijft.   

 
Met ingang van vrijdag 18 december is het kerstvakantie. Een moment om afstand te nemen en tot rust te komen. Zoals 
afgelopen vrijdag reeds geschreven: de rek is er wel uit en we zijn allemaal best toe aan vakantie. Na de kerstvakantie zullen wij 
opnieuw communiceren.  Bijvoorbeeld hoe we omgaan met de geboden mogelijkheid om uitzonderingen te maken voor 
leerlingen in de examenklassen, voor het afnemen van examens en voor kwetsbare leerlingen. Wat dat betekent is nu nog niet 
duidelijk. We verwachten daarover nog nadere informatie van onder meer de VO-raad.   
 
Voor nu hoop ik u en jullie voldoende geïnformeerd te hebben en wil ik iedereen alvast een hele goede kerstvakantie toewensen. 
Veel sterkte in alles wat op jullie afkomt. Houd moed.   
“We komen hier doorheen. Met elkaar en voor elkaar”.  
 
En we houden contact. 
 
Met een hartelijke groet, mede namens teamleider onderbouw Reineke Hesselt van Dinter en teamleider bovenbouw Manon van 
der Garde, 
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector  
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