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Breukelen, 4 januari 2021 
 
Betreft: update bovenbouw 
 
 
 
Beste leerling, ouder, verzorger, 
 
Allereerst wensen we jullie al het goede voor 2021 toe. Vanaf dinsdag gaan de lessen weer beginnen. Voor klas 
3 zijn alle lessen online. Voor klas 4 zijn alle lessen fysiek op school. Let op! De lestijden zijn voor iedereen 
veranderd. 
 
Helaas moeten we melden dat er voor leerlingen uitval is in verband met minder leuke berichten. We zijn op  
zoek naar gepaste oplossingen. 
 
Het betreft de lessen maatschappijleer van mevrouw Vriesen aan de B33. De studiewijzer is zichtbaar in 
magister. We kijken of het mogelijk is om online een moment in te roosteren om vragen te stellen  aan een 
docent. 
Ook de lessen van meneer La Nooy gaan deze week niet door in verband met een overlijden van een familielid 
in het buitenland. Daardoor zullen de lessen deze week uit het rooster worden gehaald; volgende week zullen 
de lessen online vervolgd worden. 
De lesstof van deze docenten wordt wel aangeboden via magister. Houd daarom je Agenda in Magister goed in 
de gaten. Je zult hier vooral zelfstandig aan moeten werken. 
 
De komende twee weken worden de gemiste SE’s ingepland. Dit geldt natuurlijk alleen voor de leerlingen die 
tijdens de SE-periode afwezig zijn geweest. Dit komt als persoonlijke afspraak in je agenda te staan.   
 
Voor klas 3 vinden de lessen online plaats. De link voor de lessen kun je in je agenda vinden bij het huiswerk 
voor die les. De volgende afspraken zijn belangrijk: 
 

- Je volgt de lessen online alsof je op school aanwezig bent: je bent vanzelfsprekend op tijd in Teams en 
hebt je boeken en schoolspullen bij de hand. 

- In Teams heb je je camera en geluid uit. Wanneer de docent vraagt om dit wel aan te zetten dan doe 
je dat. Wil je niet dat de docent jouw kamer of huis ziet, zorg er dan voor dat je achtergrond vervaagd 
is. 

- Ben je niet online aanwezig, dan word je als absent genoteerd in Magister. 
- Kun je niet deelnemen aan de online les, dan moet je worden afgemeld bij de administratie door een 

ouder. 
- Het opgegeven maakwerk dient op tijd te worden ingeleverd bij de betreffende docent. 
- Het leerlingenstatuut blijft uiteraard van kracht. Dat betekent o.a. dat het maken en/of delen van 

opnames van online lessen niet is toegestaan zonder toestemming van anderen. 
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Het rooster van klas 4 staat in Magister. Kijk ook of er een vermelding is bij huiswerk. Hierin kan belangrijke 
informatie staan.  
De stage van klas 4 gaat door, mits het stagebedrijf dit toestaat. 
 
We begrijpen dat het allemaal weer even wennen is. Als er vragen zijn kun je contact opnemen met je mentor 
via de mail of via berichten in Magister. Lees regelmatig je berichten in Magister omdat we daar belangrijke 
informatie met je delen. 
 
Succes namens de afdelingsleiders bovenbouw 
 
Mevrouw Brouwer 
Mevrouw Fronik 
Meneer Karsemeijer 
Meneer La Nooy 
  


