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Aan alle leerlingen van
Christelijk College Groevenbeek
Ermelo en Putten

15 december 2020

Dag allemaal,
Zoals jullie weten gaat de school morgen dicht. We gaan een periode van bijna 5 weken
tegemoet waarin we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Dat is heel vervelend,
want we vinden het allemaal fijn om contacten met anderen te hebben. Maar het is niet
anders, we moeten met elkaar de verdere verspreiding van het virus een halt toeroepen.
In deze brief zetten we op een rij wat jullie in de komende tijd van de school kunnen
verwachten en wat wij van jullie verwachten.
1. Vandaag begint voor jullie de vakantie.
Woensdag t/m vrijdag zijn er geen lessen of toetsen, ook niet online.
2. Op maandag 4 januari beginnen de online lessen. De online lessen duren twee weken,
t/m vrijdag 15 januari. Op maandag 18 januari beginnen we weer met lessen op school.
3. Er worden aangepaste lesroosters gemaakt, die jullie bijtijds krijgen.
4. We hanteren tijdens de twee weken online lessen een 30-minuten rooster:
1e uur 9.00 – 9.30 uur
2e uur 9.30 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.30 uur
Pauze
4e uur 11.00 – 11.30 uur
5e uur 11.30 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.30 uur
Er zijn geen lessen na het 6e lesuur.
Let op, in Magister staan andere tijden. Het lukt niet om dat te veranderen.
De docenten zetten de lessen in Teams.
Ook de examenklassen krijgen online les.
5. De online lessen zijn verplicht. Als je niet zichtbaar bent in de les, dan word je door de
docent als absent genoteerd. Ben je ziek, dan moet dat aan de school worden gemeld.
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6. Het is verplicht om tijdens de online lessen je camera aan te zetten.
(Als je het vervelend vindt dat anderen je kamer kunnen zien, dan kun je een andere
achtergrond instellen.)
We vragen van de docenten om tijdens de online lessen echt les te geven en contact te
hebben met alle leerlingen.
7. In de week van 11 t/m 15 januari kunnen de pre-eindexamenklassen en examenklassen
toetsen op school krijgen. Daarvoor wordt een toetsrooster gemaakt. Andere klassen
kunnen digitale toetsen krijgen. (Atheneum 4 heeft dan geen toetsweek.)
We wensen jullie een goede kerstvakantie en feestelijke kerstdagen.
We hopen dat jullie er iets van merken dat Kerst een feest van licht en hoop is.
Het donker van ziekte en verdriet heeft niet het laatste woord, maar het licht overwint.
Dat is de boodschap van Kerst en we hopen dat jullie daardoor nieuwe moed krijgen in deze
moeilijke tijd.
Voor de twee weken na de vakantie: succes met de online lessen en sterkte met het
(meer dan anders) thuiszitten.
Voor daarna: we kijken er nu al naar uit om jullie weer te zien.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

