
  
 
Aan de ouders en verzorgers van onze leerlingen 
 
 
Hoogvliet, 13 januari 2021 
 
 
Betreft: aanpassing onderwijs n.a.v. aangescherpte maatregelen  
 
Beste ouder,  
 

Graag wil ik u hierbij informeren wat de aangekondigde maatregelen van dinsdag 12 januari 
jl. voor onze school de komende tijd inhouden. De huidige lockdown is verlengd t/m 9 
februari 2021. Ook is de anderhalvemeterregel weer op jongeren van toepassing. De 
uitzonderingen welke leerlingen wel les op school krijgen is onveranderd gebleven.  
 
We vragen u of u uw zoon/ dochter op het hart wil drukken dat hij/ zij zich houdt aan de 
onderlinge afstand en tijdens de verplaatsingen in het gebouw het mondkapje draagt. 
 
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. Ook worden er toetsmomenten op school ingeroosterd. 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. 

 De lokalen worden in een opstelling gezet, zodat leerlingen op anderhalve meter van elkaar 
kunnen zitten.   

 Deze week volgen we les volgens het weekrooster. Volgende week is het toetsweek voor 
klas 4BKM. Hiervoor is een toetsrooster gemaakt wat anderhalvemeterproof is. Er is 
afgelopen week al een aantal klassen gesplitst: deze blijven gesplitst. De klassen krijgen een 
vast lokaal, zodat er minder bewegingen in de school plaatsvinden. Docenten pendelen dan 
van lokaal naar lokaal.  Afhankelijk van hoe groot een klas is, wordt er een lokaal 
geselecteerd: een cluster van 8 leerlingen zit in een kleiner lokaal dan een cluster van 15 
leerlingen.  

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


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 per mail te horen welke momenten zij op school aanwezig  

 moeten zijn. 
 
De lessen worden zoals hierboven beschreven of online gegeven of op school. Huiswerk komt ook 
gewoon in SOM te staan. Het zal duidelijk zijn dat de lessen een verplicht karakter hebben (ook 
wanneer er online lesgegeven wordt).  
Absentie kunt u op de normale manier doorgeven. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik wens u veel succes met het begeleiden 
van het schoolwerk van uw zoon of dochter tijdens deze bijzondere en zware tijd.  
 
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  
 

 
 
 


