Datum: 15 december 2020

Betreft: afstandsleren met ingang van 16 december 2020
Bijlage: handleiding volgen online lessen

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Gisteravond heeft het kabinet meegedeeld dat alle scholen in Nederland tot in ieder geval 17 januari
2021 les op afstand geven om zo het aantal contacten te beperken in de bestrijding van het
coronavirus. Wat betekent dit voor het Almere College Marinus Postlaan?
Online lessen
Vanaf woensdag 16 december vinden voor alle leerlingen de lessen en de coaching online plaats, met
uitzondering van examenleerlingen. Deze situatie duurt tot in ieder geval 17 januari.
Periode 16 december tot en met 18 december
Op woensdag 16 december is er voor alle leerlingen om 9.00 uur één online mentorles/coachles met
de coach of mentor. Deze les is bedoeld om na te gaan of alle ict-verbindingen werken, of leerlingen
toegang hebben tot de onlinematerialen en om samen vooruit te kijken naar een goede aanpak van
de periode met afstandsleren. Op donderdag 17 en vrijdag 18 december zijn er geen onlinelessen.
Deze dagen gebruiken de docenten om zich voor te bereiden op de onlinelessen die na de
kerstvakantie beginnen. De kerstvakantie duurt van 19 december tot en met 3 januari.
Periode 4 januari tot en met 17 januari
In deze periode vinden alle lessen online plaats, behalve voor de examenleerlingen. De lessen worden
actief gegeven, via Google Meet. Leerlingen melden zich aan aan het begin van de les en hebben een
actieve bijdrage tijdens de les. Bij ziekte vragen wij de ouders en verzorgers om via de gebruikelijke
weg via de conciërge een afmelding te doen. Net als nu ontvangen wij graag bericht wanneer uw
zoon of dochter een positieve coronatest heeft gekregen, zodat wij zicht houden op de ontwikkeling
van het virus onder leerlingen.
Lesrooster
Het lesrooster wordt teruggebracht naar 30-minutenlessen, omdat de ervaring leert dat deze lesduur
in combinatie met uitwerktijd in de middag het meeste leerrendement oplevert. Iedere lesdag wordt
afgesloten met een chatles op het 9e lesuur, waarin de leerlingen vragen kunnen stellen aan de
docenten van de betreffende lesdag.

Het rooster is als volgt:
1e uur van 8.30 – 9.00
2e uur van 9.00 – 9.30
3e uur van 9.30 – 10.00
Pauze van 10.00 – 10.15
4e uur van 10.15 – 10.45
5e uur van 10.45 – 11.15
6e uur van 11.15 – 11.45
Pauze van 11.45 – 12.15
7e uur van 12.15 – 12.45
8e uur van 12.45 – 13.15
9e uur van 13.15 – 13.45
Examenleerlingen
De lessen voor de examenleerlingen van 4 mavo, 5 havo en 6 vwo gaan wel gewoon fysiek op school
door vanaf 4 januari. Voor deze lessen gebruiken we tijdens de lockdownperiode ook bovenstaand
30-minutenrooster. Alleen de sportlessen gaan voor examenleerlingen niet door in deze periode.
Toetsweek
Er staat een toetsweek gepland voor de week van maandag 18 januari. Deze vindt gewoon plaats
voor de leerlingen van mavo 3 en 4 en de tweede fase van havo en vwo. We zullen in de opzet van
de toetsweek zoveel mogelijk rekening houden met de bijzondere onderwijssituatie tijdens de
lockdown.
Leerlingen in kwetsbare positie
Leerlingen van alle leerjaren voor wie het niet mogelijk is om vanuit huis deel te nemen aan
afstandsonderwijs willen we de gelegenheid geven om op school te werken. Ouders/verzorgers
kunnen dit voor vrijdag 18 december aangeven bij de coach of mentor, of worden door hen
benaderd. In overleg met de betreffende afdelingsleider bieden we een geschikte werkplek op school.
We houden u op de hoogte wanneer de coronasituatie hierom vraagt. Graag wensen wij u fijne
feestdagen toe. Blijf gezond!
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