
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan alle ouders en leerlingen 
 
 
 
 
Datum:    15 december 2020 
 
Betreft:   School gesloten, start onlinelessen m.i.v. 16 december 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Er zijn ernstige zorgen over de verspreiding van het virus in Nederland. Langere tijd was er onzekerheid 
over het wel of niet sluiten van de scholen. Gisteravond kwam er een besluit: De scholen gaan dicht  
van 16 december tot en met 18 januari. Als gevolg daarvan starten we morgen woensdag 16 december 
met lesgeven op afstand. De leerlingen hebben (nog) geen vakantie en zijn dus verplicht de lessen te 
volgen. In de jaarplanning staat dat er op vrijdag 18 december geen lessen gepland zijn, dat blijft zo. 
Op die dag zijn de leerlingen vrij. 

In deze brief informeer ik jullie op hoofdlijnen over het besluit en de onmiddellijke gevolgen voor de 
school. Daarna volgen er nog enkele mededelingen. 
 
- Met ingang van 16 december 2020 tot en met 18 januari 2021 is het schoolgebouw in principe 

dicht voor leerlingen. Voor sommige leerlingen maken we een uitzondering: kwetsbare leerlingen 
en leerlingen die extra zorg behoeven. Zij worden opgevangen in De Overloop. Onze zorg- 
coördinator heeft de leerlingen die dit betreft al op de hoogte gesteld. 

- Speciaal telefoonnummer 06-11106314: voor ouders die vragen hebben over speciale opvang voor 
hun zoon/dochter. 

- Lessen voor examenleerlingen. Scholen mogen examenleerlingen fysiek op school lesgeven. Wij 
kiezen hier niet voor. Ook de examenleerlingen krijgen vanaf morgen online les. Op deze manier 
creëren we continuïteit van onderwijs omdat alle leerlingen op dezelfde manier les krijgen. Dat 
geeft rust voor onze docenten. Daarnaast borgen we hiermee ook de veiligheid van leerlingen en 
medewerkers.  Voor de examenleerlingen beginnen de fysieke lessen weer op school met ingang 
van 11 januari. De overige leerlingen worden pas weer verwacht op 19 januari.  

- Centraal Examen. De verwachting is dat het Centraal Examen (CE) gewoon doorgaat. Minister Slob 
heeft beloofd daar nog voor de kerstvakantie uitsluitsel over te geven.  

- Inhalen schoolexamens (H4, H5, V4, V5, V6, T3, T4). De toetscarrousel blijft draaien voor leerlingen 
die schoolexamentoetsen hebben gemist. Deze leerlingen kunnen dus als ze een toets moeten 
inhalen gewoon naar school komen.  

- Toetsweek voor examenleerlingen (18 januari t/m 22 januari) blijft gehandhaafd. 
- Toetsen onderbouw. In de periode 4 januari tot en met 18 januari worden alle toetsen geschrapt. 
- Rooster. De lessen worden volgens het reguliere rooster gegeven. Op basis van de evaluatie van 

de vorige periode waarin onderwijs op afstand werd gegeven, korten we de lessen in tot 60 
minuten. Na elk lesuur is een pauze van 30 minuten.  

- De school blijft (buiten de vakantie) telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. 
- Ziekmeldingen niet meer telefonisch, maar uitsluitend via de mail naar:  

verzuim@nsg- groenewoud.nl  
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Dringend verzoek aan ouders. Vanaf morgen gaan onze docenten opnieuw een nieuw avontuur aan. 
Om dat avontuur te laten slagen, hebben ze jullie steun hard nodig. We vragen jullie om met enige 
regelmaat “mee te kijken” met je zoon/dochter en hem/haar aan te sporen om serieus werk te maken 
van school. Als we er samen de schouders onder zetten, heb ik er alle vertrouwen in, dat het ons gaat 
lukken om er een succes van te maken. De gedragsregels voor leerlingen tijdens de onlinelessen  plus 
een technische instructie zijn bijgevoegd bij dit mailbericht. We verzoeken jullie om de inhoud van de 
bijlage samen met je zoon/dochter door te nemen.  
 
Mededeling: start wervingscampagne leerlingen van groep 8 
Vanaf vrijdag 18 december staat op de website van de school alle actuele informatie over op welke 
wijze leerlingen van groep 8 kunnen kennismaken met onze school. Leerlingen kunnen zich aanmelden 
voor de school vanaf 3 februari met het aanmeldingsformulier dat ze hebben gekregen van de 
leerkracht van groep 8. De sluiting van de aanmelding is op zondag 28 februari. Broertjes en zusjes van 
NSG-leerlingen worden bij voorrang geplaatst, mits zij zich op tijd hebben aangemeld.en zij een 
passend advies hebben. De brugklasbrochure is geheel vernieuwd. Je kunt het spiksplinternieuwe 
Magazine NSG Next aanvragen via de website, dan wordt het na de vakantie thuisgestuurd. 
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we jullie 
op de  hoogte. Kijk ook op onze website voor actuele informatie. Een hele fijne vakantie toegewenst. 
Pas goed op jezelf en op elkaar. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Hanneke Arpots, 
rector 
 
 
Bijlage:  Gedragsregels leerlingen/technische instructie

https://nsg-groenewoud.nl/


 
 
Aan alle leerlingen 

 

Datum: 15 december 2020 
Betreft: Gedragsregels leerlingen online lessen/technische instructie 
 

Beste leerlingen, 

In dit bericht lees je hoe we van 16 december 2020 tot en met 19 januari 2021 de lessen op afstand 
gaan verzorgen en wat wij van jullie verwachten. 

Morgen, woensdag 16 december, is de school dicht en starten we met alle lessen online.  

Vanaf woensdag 16 december geldt het volgende: 
 

- Alle leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen. 
- De lessen worden volgens het reguliere lesrooster gegeven. 
- De lestijden worden met ingang van 16 december ingekort tot 60 minuten. 
- Na elke les is er een pauze van 30 minuten (zie bijgevoegd schema*). 
- Alle vaklessen gaan in principe door. Er zijn een paar uitzonderingen. Dat zie je terug in je rooster. 
- Alle mentorlessen en steunlessen gaan door. 
- De keuzelessen vervallen. 
- Bij vragen kun je bij je mentor terecht. 
- Leerlingen checken dagelijks meerdere malen hun mail voor aanvullende informatie. 
- Ziekmeldingen niet meer telefonisch maar uitsluitend via de mail naar verzuim@nsg- 

groenewoud.nl 
 

Gedragsverwachtingen voor leerlingen tijdens de lessen: 
 

- Ik heb mijn microfoon uitgeschakeld tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten. 
- Ik ben zichtbaar tijdens de digitale les, mijn camera is ingeschakeld. 
- Ik werk vanuit mijn schoolaccount. Daarmee ben ik zichtbaar en werk ik in een beveiligde 

omgeving. 
- Ik kom op tijd en voorbereid in de (digitale) les. 
- Ik lever een actieve bijdrage aan de les. 
- Ik ga respectvol om met mijn klasgenoten en de docent. 
- Ik laat het direct per mail aan mijn docent weten als ik technische problemen heb tijdens een vakles. 

 
De technische instructie voor het volgen van online lessen: 
 

https://docs.google.com/document/d/10LhyDRAZcHxG2DylRuoM1COnM9AxVQKN3JhLe_NF158/edit?usp=sharing 
 
Lestijden vanaf woensdag 16 december 2020 
8:40-9:20            1e lesuur 
9:20-9:30            Pauze 10 minuten 
9:30-10:30          2e + 3e lesuur 
10:30-11:00        Pauze 30 minuten 
11:00-12:00        4e + 5e lesuur 
12:00-12:30        Pauze 30 minuten 
12:30-13:30        6e + 7e lesuur 
13:30-14:00        Pauze 30 minuten 
14:00-15:00        8e + 9e lesuur 
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