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Beste examenleerlingen,
Onderstaande brief hebben jullie ouders vanmorgen ontvangen. Het gaat over de
start van lessen op school voor examenleerlingen vanaf vanmiddag, maandag 18
januari. Willen jullie die brief goed doorlezen?

Voor de ouders van leerlingen van klas 4 (examenklassen)
Ermelo, 18 januari 2021

Geachte ouders, verzorgers,
Vanaf vandaag, maandag 18 januari starten we in de middag met fysieke
ondersteuningslessen.
Er zijn zoals we in de eerdere brief al schreven twee mogelijkheden:
de leerling is verplicht een les of toets bij te wonen, de vakdocent bepaalt
en nodigt uit.
als de leerling niet is uitgenodigd door een vakdocent, kan de leerling ook
. zelf een afspraak maken met de docent. De leerling vraagt aan te kunnen
sluiten bij een les die gegeven wordt of de leerling vraagt om een
individuele afspraak met de docent.
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In grote lijnen kunnen we hieronder informatie geven over hoe het in gaat in de
basis-kader en in de TL/h6. Omdat het maatwerk is en er dus zo veel
verschillende roosters zijn, lijkt het ons bij nader inzien erg verwarrend als we dat
allemaal aan u sturen.
U kunt met uw zoon/dochter in magister kijken. Daar wordt door de docenten elke
les en elke afspraak in gezet! Ook de toetsen komen hierin te staan.

Basis-kader
De lessen die zijn ingeroosterd kunnen lessen voor de algemeen vormende
vakken zijn (AVO vakken). U zult merken dat er vooral ook voor de praktijkvakken
veel lestijd staat ingeroosterd.
• Alles wordt door de vakdocent in magister gezet. Magister is leidend.
• Als het om een les voor een hele groep gaat, kan de klas in tweeën zijn
gedeeld. Wanneer de leerling dan aanwezig moet zijn is in het persoonlijk
rooster van de leerling aangegeven.
• Er worden ook toetsen afgenomen. Ook dit staat in het persoonlijk rooster
van de leerling.
• Er is voor iedere leerling gekeken waar nog lesachterstanden zijn, we
zorgen dus voor maatwerk.

Tl - h6
Ook hier zijn er lessen voor de AVO vakken en voor meer praktijkvakken als LO2,
drama of beeldende vorming.
• Verplicht : je wordt door de docent ingepland voor zijn/haar vak. Dat kan
voor een les of voor een toets zijn.
• Eigen keuze : de leerling stuurt minimaal 24 uur van te voren de
vakdocent een chat/mail dat hij/zij gebruik wil maken van de
ondersteuningsmogelijkheid. Aanmelden = komen.
Dit in verband met het voorkomen van te grote groepen. Mocht dat het
geval zijn, worden leerlingen verdeeld over de middag.
De docent zet in beide gevallen in Magister en ook in Teams hoe laat de leerling

in welk lokaal wordt verwacht. Uiteraard is het belangrijk dat de leerling alle
benodigdheden voor dat vak meeneemt. De leerlingen hebben vanmorgen
middels een PowerPoint een uitleg gekregen. Deze PowerPoint kunnen ze u ook
laten zien.

• Er zijn lessen van 14 uur - 15 uur, of een gedeelte van die tijd.
• Er zijn lessen van 15 uur - 16 uur, of een gedeelte van die tijd.
Tijdens een moment dat de klas en de vakdocent beide beschikbaar zijn buiten
hun vakles om (dus geen les volgen/geven), kan de leerling ook op dat moment
worden ingedeeld voor een toets.

Tot slot
We hopen dat, wanneer u met uw zoon/dochter naar zijn/haar rooster heeft
gekeken, alles helemaal duidelijk is voor u.
Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u natuurlijk met uw vragen terecht bij de mentor
of bij de teamleider.
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teamleider basis-kader

Mevr. C. Kuiper

teamleider tl / h6

Paul Krugerweg 44-50
Postbus 210, 3850 AE Ermelo

