
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, maandag 18 december 2020 

 

 

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

Het is vandaag vrijdag 18 december. De kerstvakantie is begonnen. Een welverdiende vakantie voor iedereen 
die er waarschijnlijk ook weer anders zal uitzien dan gepland. 2020: Eén grote wedstrijd in improviseren en 
aanpassen.  
Na de update van afgelopen maandag deel ik graag nog een paar zaken met u en jullie omdat er na maandag 
ook weer veel gebeurd, gedaan en aangepast is én omdat dit consequenties heeft op de korte termijn. 

Uniforme afspraken voor de online lessen  
Graag maken we uniforme afspraken voor de online lessen. Wat verwachten we van onze leerlingen, hoe 
moeten ze zich gedragen? De online lessen zijn echte lessen, geen vragenuurtjes.  
Leerlingen loggen op tijd in, zetten de camera aan en de microfoon uit. Op het moment dat leerlingen iets 
willen zeggen of vragen, steken ze het handje op en zetten de microfoon even aan. De achtergrond kan 
geblurd worden, maar we willen de leerlingen zelf wel echt zien.  
Afwezigheidscontrole wordt gedaan en doorgegeven. De chat wordt alleen gebruikt als de docent aangeeft 
dat dat moet en anders worden vragen mondeling gesteld (en beantwoord). Leerlingen moeten beschikken 
over een camera. Als dat niet zo is, moeten ze dat melden aan de mentor en dan kunnen we in gesprek met 
ouder(s)/verzorger(s) om te zien of we dit kunnen oplossen met elkaar.  

Hier de afspraken op een rijtje: 
- De leerling is bij aanvang van de les aanwezig. Afwezigheid wordt genoteerd in Magister; 
- De leerling is aangekleed voor school en zichtbaar aan het werk, de leerling mag wel een achtergrond 
instellen of blurren; 
- De camera is aan en de microfoon uit. Wanneer de leerling niet zichtbaar is voor de docent, wordt de 
leerling afwezig gemeld; 
- De leerling is de hele les in de les aanwezig; 
- Als de leerling iets wil vragen wordt het handje gebruikt. De leerling krijgt dan een beurt; 
- De les wordt gezamenlijk afgesloten; 
- Eten en drinken doen leerlingen in de reguliere pauzes; 
- Opgaven die niet af zijn, zijn huiswerk. 

Uniformiteit helpt en leidt tot een nieuwe routine. We ondersteunen elkaar als we ons er ook allemaal aan 
houden. “Zo doen we dat op het Gerrit”.  

Fysieke lessen voor eindexamenleerlingen en opvang voor kwetsbare leerlingen 
In de nieuwe lockdown vraagt de overheid ons om eindexamenleerlingen in 5havo en 6vwo  fysieke lessen te 
blijven geven en kwetsbare leerlingen fysieke opvang te bieden. We begrijpen dit en gaan dit organiseren. Het 
betekent dat we op maandag 4 januari 2021 de school weer openen voor alleen deze leerlingen en voor de 
collega's die lesgeven aan de eindexamenklassen en/of de kwetsbare leerlingen opvangen en begeleiden.  
De veiligheid en gezondheid staat voorop. Daarom zullen we met elkaar volstrekt duidelijk zijn en blijven over 
het dragen van mondkapjes, de hygiënemaatregelen en het bewaken van de onderlinge afstand en de 
anderhalve meter.  
En we roepen een ieder op zich verantwoordelijk te gedragen en bij klachten en verschijnselen vooral thuis te 
blijven. Voorkomen is beter dan genezen.   
Natuurlijk houden wij de ontwikkeling van de Coronacijfers ná 1 januari nauwlettend in de gaten en zullen we 
alle publicaties en richtlijnen vanuit de overheid blijven volgen. Indien nodig sturen we op zondag 3 januari 
nog een nieuwe update via de mail. Houd de mailbox in de gaten.  

 
 

  



 

Actueel rooster 
Omdat we vanaf 4 januari dus ook fysieke lessen aan eindexamenleerlingen geven en kwetsbare leerlingen 
opvangen, is er wederom een nieuw aangepast rooster. Dat staat online in het actueel rooster. Docenten die 
lesgeven aan de eindexamenklassen krijgen zoveel als mogelijk een eigen lokaal waar zij de fysieke lessen 
geven en aansluitend de lessen aan niet-eindexamenklassen kunnen streamen.  Voor alle duidelijkheid: 
alleen de eindexamenleerlingen in 5havo en 6vwo komen dus op maandag 4 januari weer naar school voor 
lessen. Alle andere leerlingen hebben online les. De opvang van kwetsbare leerlingen wordt één op één 
afgestemd en besproken.  

Duidelijkheid over eindexamen CE 2021 
Woensdag 16 december publiceerde de Rijksoverheid de langverwachte duidelijkheid over het Centraal 
Examen 2021. Er is gekozen voor een flexibel examenrooster en een extra herkansing voor alle 
eindexamenleerlingen.  
Lees hier de mededeling van de Rijksoverheid: Flexibel examenrooster en extra herkansing | 
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 
De consequenties hiervan zullen we in januari doorgronden en we zullen goed blijven communiceren met de 
eindexamenleerlingen. Het is fijn dat er duidelijkheid is.  

Website groep 8 en Gerrit van der Veen College app 
Door Corona ziet de werving van onze nieuwe brugklasleerlingen er de komende maanden heel anders uit. 
We zullen geen 5000 bezoekers meer op de open dagen krijgen. Ook hier gaan we veel digitaal en online 
doen. Daarom vragen we hier ook aandacht voor onze nieuwe website groep 8. We hebben hard gewerkt om 
onze onlineomgeving voor de achtste groepers voor de kerstvakantie af te hebben. Wegens de lockdown 
kunnen onze huidige eerste klassers en onze steengoede ambassadeurs niet naar de basisscholen. Het is fijn 
als iedereen onze online omgeving deelt met vrienden, familie, bekenden en geïnteresseerden. Voor 
ouder(s)/verzorger(s) die nog één of meerdere kinderen op de basisschool hebben: wij hebben een Gerrit van 
der Veen College app gemaakt met de laatste nieuwtjes over de school, filmpjes en de online open dagen 
voor 2021. Mag ook doorgestuurd worden naar vrienden en kennissen met basisschoolkinderen! Downloaden 
kan hier.  

Korte review schrijven over onze school? 
Bent u tevreden over het Gerrit van der Veen College? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u ons 
in een korte review aan wilt prijzen via Google. 
 
Vernieuwd Instagram account en FaceBook 
Mondkapjes, quarantainedagboeken, Insta-outfitverkiezingen en zelfportretten… Benieuwd naar de prachtige 
kunstwerken die ontstaan zijn in Coronatijd? Bekijk het op ons vernieuwde Instagram account of via 
Facebook. 

En dan is het nu echt kerstvakantie. Ik wens iedereen het goede. Blijf gezond en heel graag tot in 2021!  

Met een hartelijke groet, mede namens teamleider onderbouw Reineke Hesselt van Dinter en teamleider 
bovenbouw Manon van der Garde, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector  
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