
  
 
Aan onze leerlingen en de ouders en verzorgers van onze leerlingen 
 
 
Hoogvliet, 16 december 2020 
 
 
Betreft: onderwijs na kerstvakantie 
 
Beste ouder, beste leerling, 
 
In deze brief wil ik u laten weten hoe er op Penta Hoogvliet vorm wordt gegeven aan het onderwijs 
na de kerstvakantie.  
Voordat ik dit doe, wil ik graag een compliment geven aan alle leerlingen; er is sinds afgelopen maart 
veel veranderd voor jullie en vaak is het niet gemakkelijk om je goed te concentreren op je 
schoolwerk. Ik heb er bewondering voor dat jullie dat tóch maar doen! 
 
Hieronder de manier hoe we gaan werken tot maandag 18 januari 2021. Dit kan nog aangepast 
worden wanneer de landelijke richtlijnen veranderen.  
 
Onderwijs aan de onderbouw basis/kader/mavo 

 Online les (niet op school dus). De volgende lessen worden online gegeven: Nederlands, 
Engels, wiskunde, Duits, biologie, economie, m&m, nask en het mentoruur. Het rooster voor 
deze vakken wordt zichtbaar in Zermelo.  
Via deze link wordt duidelijk gemaakt hoe de leerlingen de lessen kunnen volgen via  

 "Teams”: https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc  
 

Onderwijs aan klas 3 basis/kader/mavo 

 De leerlingen van klas 3 volgen alleen praktijklessen op school, dit geldt ook voor de 
keuzevakken. De overige lessen worden online gegeven. Het rooster komt in Zermelo te 
staan.  
Via deze link wordt duidelijk gemaakt hoe de leerlingen de lessen kunnen volgen via  

 "Teams”: https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc  
 
Onderwijs aan de examenklassen en havo-TOP 

 De leerlingen komen op school de lessen volgen, volgens hun gewone lesrooster. Dit is 
zichtbaar in Zermelo. De docenten zijn op school om deze lessen te verzorgen. Het vak 
lichamelijke opvoeding gaat niet door. 

 
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

 Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld naar aanleiding van de 
behaalde cijfers van periode 1 krijgen naast de online lessen een aantal momenten in de 
week ondersteuning onder begeleiding van een docent op school om te werken aan de 
lesstof.  
Deze leerlingen krijgen deze week nog te horen welke momenten zij op school aanwezig 

 moeten zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc


 
Toetsweken en herkansingen 

 De toetsweek van bs2a komt te vervallen. Het rooster is al uitgedeeld, maar wordt 
ingetrokken. Er zal nu online les voor in de plaats komen. 

 De toetsweek van bs3a gaat door in de week van 11 t/m 15 januari. Het rooster is al 
uitgedeeld. De online lessen komen in deze week te vervallen voor bs3a. 

 De toetsweek voor 4 basis/kader/mavo gaat door in de week van 18 t/m 22 januari. Het 
rooster wordt uitgedeeld in de week van 4 januari. Er wordt in de toetsweek nog een aantal 
extra lessen gepland voor de vakken waarbij dit nodig is. 

 Voor de havo-Top2 is het SE3 geschiedenis verplaatst naar dinsdag 5 januari om 09:15 uur.  
De inhaaltoetsen van de havo-TOP van SE3 worden afgenomen op donderdag 7 januari. De 

 tijden krijgen de leerlingen nog te horen. 
De herkansingen van toetsweek 3 voor de havo-TOP vinden plaats voor de ht2 op donderdag 

      14 januari om 13:00 uur en voor ht1 op vrijdag 15 januari om 11:45 uur.  
 

Boeken en schoolspullen 
Wanneer er nog boeken of andere schoolspullen in het kluisje liggen die nodig zijn voor de online 
lessen dan kunnen deze op vrijdag 18 december tussen 10:00 en 12:00 opgehaald worden.  
 
Na de kerstvakantie draait de school gewoon door. De lessen worden zoals hierboven beschreven of 
online gegeven of op school. Huiswerk komt ook gewoon in SOM te staan.  
Het zal duidelijk dat de lessen een verplicht karakter hebben (ook wanneer er online lesgegeven 
wordt).  
De school is vanaf 4 januari telefonisch bereikbaar. Absentie kunt u op de normale manier 
doorgeven. 
 
Ik hoop van harte dat het aantal besmettingen snel afneemt en de genomen maatregelen niet 
verlengd hoeven te worden. 
Voor nu: blijf gezond en pas goed op elkaar. Ik wens iedereen, ondanks deze bijzondere 
omstandigheden, heel fijne kerstdagen. 
 
Tot ziens in 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens al het personeel van Penta Hoogvliet groet ik u. 
 

 
S.P. van Hofwegen  
Directeur 
Penta Hoogvliet 
Elritsstraat 11 • 3192 CE Hoogvliet Rotterdam 
T 010 2950666  
 

 
 
 


