Routekaart
Beste leerling,
De laatste fysieke lesdag ligt voor de meeste leerlingen alweer meer dan twee maanden
achter ons. Het is bijna tijd voor een dik verdiende vakantie. Even weg van de laptop en
de onlinelessen. Met grote belangstelling kijken we uit naar de persconferentie van 23
februari, de dinsdag in de vakantie. Dan gaan we horen of we na de vakantie weer naar
school mogen en op welke manier dat zal zijn.
Routekaart
We hopen dat we iedereen weer snel op school mogen begroeten. Door de maatregelen
kan dit waarschijnlijk niet op de manier die we het liefst zouden willen, maar moeten we
bijvoorbeeld afstand houden. Voor de periode na de lockdown hebben we een routekaart
gemaakt. Met onze routekaart willen we uitleggen hoe de maanden tot aan de
zomervakantie eruit gaan zien.
Het is fijn om elkaar straks weer te zien. Dit contact met elkaar vinden we belangrijk. Het
krijgt daarom extra aandacht in de eerste weken dat je weer op school bent. Daarnaast
willen we voor alle leerlingen duidelijk maken wat je dit schooljaar nog moet doen. We
hebben de rest van het schooljaar opgedeeld in een aantal fases. De lengte van deze fases
kan korter worden als de lockdown langer duurt.

Fases
Fases
Ombouwfase (1 week): Als de school weer open mag dan moeten er nog een
paar zaken geregeld worden om fysiek onderwijs te kunnen geven, zoals het
rooster. Dat gebeurt tijdens de eerste week. Deze week is er nog onlineles.
Misschien is er al wel een mentoruur dat fysiek gegeven wordt.
Landingsfase (1 week): We zien elkaar eindelijk weer! Deze week is er
aandacht voor het contact met elkaar en bekijken we wat er in de afgelopen
maanden gelukt is tijdens de onlinelessen. Bij ieder vak wordt verteld wat het
plan voor de rest van het schooljaar is.
Verbindingsfase (ca. 4 weken): We gaan je voorbereiden op de eerste
toetsweek, aan het eind van de verbindingsfase.
Voortzettingsfase (ca. 10 weken): Nieuwe lesstof gaat behandeld worden.
In deze fase krijg je misschien een toets in de les of moet je een opdracht voor
een cijfer doen.
Afrondingsfase (ca. 3 weken): We bereiden je voor op de toetsweek die
aan het eind van het jaar en deze fase plaatsvindt.

Toetsen en bevordering
Er worden dus in totaal twee toetsweken georganiseerd. Een aan het eind van de
verbindingsfase, als je ongeveer een maand weer op school bent, en een aan het eind van
het jaar. Tussendoor kun je ook nog cijfers krijgen voor toetsen die in de les
georganiseerd worden of voor iets anders, zoals een presentatie of een praktische
opdracht. We zorgen ervoor dat de toetsen goed worden verdeeld en dat je niet alles
tegelijk krijgt. Aan het eind van het jaar leggen we je cijfers naast de gebruikelijke
bevorderingsrichtlijnen om te bepalen of je over bent naar de volgende klas. Als je geen
overgangsrapport hebt dan bespreken de docenten je kansen in het volgende leerjaar en
beslissen zij of je over bent naar de volgende klas.

Rooster
Fysiek onderwijs is niet makkelijk te organiseren met de maatregelen. Door een aangepast
rooster kan iedereen naar school, maar niet tegelijkertijd. De klas wordt in tweeën
gesplitst in een A-groep en een B-groep. De helft van de klas volgt onderwijs thuis en de
andere helft op school. De dag erna is het andersom. Zo heb je dus om de dag fysiek les
volgens het A/B-rooster en zit je niet meer zoals nu dagen achter elkaar onlineles te
volgen. Er zit steeds een dag fysiek onderwijs tussen. De ene week heb je op maandag,
woensdag en vrijdag fysiek les en volg je op dinsdag en donderdag onlineles. De week
erna is dit andersom en heb je op dinsdag en donderdag fysiek les en op maandag,
woensdag en vrijdag onlineles.
Lange lesdag
Omdat we leerlingen moeten spreiden over de school maken we meer lesmomenten in het
rooster binnen de lesdag van 8:30 uur tot 16:30 uur. Dit betekent niet dat je van 8:30 uur
tot 16:30 uur op school zal zitten. Het kan gebeuren dat je op een dag in de ochtend les
hebt, terwijl je op een andere dag juist ’s middags les hebt. Het is mogelijk dat je minder
uren les krijgt dan je gewend bent. Van een aantal vakken kan je minder of geen lessen
meer hebben. Dit is nodig om een rooster te maken waarbij alle leerlingen om de dag naar
school kunnen. Een les duurt nog steeds 40 minuten, net als tijdens de afgelopen
maanden.
Hieronder vind je een folder waarin de praktische zaken, zoals toetsen en het rooster nog
eens kort aangegeven staan. Zo kan je altijd even snel kijken wat het plan voor de
komende maanden is.
We hopen enorm dat we je weer snel fysiek op school kunnen begroeten en wensen je
veel plezier toe tijdens de vakantie. Geniet ervan, dat heb je verdiend!

Routekaart

Het is fijn om elkaar straks weer te zien. Contact maken met elkaar vinden we
belangrijk. Daarnaast willen we voor iedereen een duidelijk maken wat je dit jaar
nog moet doen.

Lyceum Oudehoven met anderhalve meter afstand
- De klas wordt gesplitst in een A-groep en een Bgroep.
- Om de dag heb je fysiek les met je groep. De
andere dagen heb je onlineles.
- Lessen duren 40 minuten.
- De lessen vinden plaats tussen 8:30 uur en 16:30
uur.
- Sommige vakken staan niet of minder in het
rooster.
- Er worden twee toetsweken georganiseerd.
- Je krijgt mogelijk nog meer toetsen of
cijferopdrachten tijdens de lessen.

Fases
Ombouwfase (1 week): Onlineles. Mogelijk wordt er een
mentorles fysiek gegeven.
Landingsfase (1 week): Aandacht voor contact en de bij de
vakken wordt het plan voor de rest van het schooljaar
verteld.
Verbindingsfase (4 weken): Voorbereiding op de eerste
toetsen. De eerste toetsweek vindt plaats.
Voortzettingsfase (ca. 10 weken): Nieuwe lesstof en
mogelijk toetsen of cijferopdrachten tijdens de les.
Afrondingsfase (3 weken): Afsluiting van het jaar en de
laatste toetsweek vindt plaats.
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