Aan de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden, 15 december 2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Gisteravond zijn door premier Rutte de nieuwe maatregelen voor het onderwijs met ingang van
woensdag 16 december tot maandag 18 januari 2021 bekend gemaakt. Wat betekent dit nu voor het
onderwijs op onze school?
Voor de leerjaren 1 tot en met 5 worden de lessen online gegeven, met uitzondering van de LOlessen. Op donderdag 17 december starten we met de onlinelessen volgens rooster, zodat de
docenten woensdag 16 december de tijd hebben voor de voorbereiding van de lessen. In Magister
staat bij elke les een link om in te kunnen loggen.
Al het thuiswerk, de opdrachten, de eventuele toetsen met behulp van Magister Teams, staan in
Magister. We verwachten dat de leerlingen het rooster in Magister dagelijks volgen en bij de
videolessen online aanwezig zijn. Docenten houden de aanwezigheid tijdens de lessen bij. Ben je niet
aanwezig dan wordt hiervan een notitie gemaakt in Magister. De heer Pieters houdt de absentie bij.
De lessen voor klas 6 worden met ingang van woensdag 16 december volgens rooster op school
gegeven, met uitzondering van de LO lessen.
Toetsing
De GP’s voor klas 1 tot en met klas 3 gaan tijdens de lockdown niet door. Voor klas 4 wordt na de
lockdown bekeken wat de mogelijkheden voor toetsing zijn. De toetsen in toetsweek II gaan voor
klas 5 en 6 volgens de jaarplanning door. Alleen de SE-toetsen worden in de toetsweek op school
afgenomen.
Voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben blijft de
school ook open. Hierbij het verzoek om aan de leerjaarleider door te geven of je tijdens de
lockdown op school wilt zijn. Er is toezicht geregeld.
Voor het lenen van een Chromebook tijdens de lockdown omdat er thuis onvoldoende ICT-middelen
aanwezig zijn, kun je contact opnemen met de conrector, de heer P. Miedema.
Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben
gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan. Het vraagt van
ons allemaal nog heel veel voor de komende weken. Ik hoop dat we dit gezamenlijk op kunnen
brengen.
Ik ga ervan uit jullie/u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Bernadette Pelgrum, rector

