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Lockdown en afspraken voor leerlingen van leerjaar 3…   

 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen leerjaar 3, 
 
Gisteren heeft u de extra nieuwsbrief ontvangen met daarin de afspraken en maatregelen voor deze 
week. In deze brief vindt u de informatie voor na de kerstvakantie.  
 
Alle leerlingen van leerjaar 3 gaan grotendeels over naar online onderwijs. Alleen de praktijklessen 
op donderdag worden gegeven op school. Dit betekent dat deze leerlingen het reguliere programma 
volgen, maar dan grotendeels online. De lessen worden gegeven via “Teams”. In It’s Learning zien 
alle leerlingen ook de weekprogramma’s per vak. Ze kunnen daarin ook zien wat het huiswerk voor 
die week is. Omdat lang achter een pc werken ook erg inspannend is, hebben we besloten over te 
stappen naar een 30 minuten rooster. Op deze manier kunnen toch alle lessen doorgaan en kunnen 
de leerlingen de concentratie vasthouden.  
 
 
De afspraken nog even op een rij: 

 4 januari= lesvrij volgens jaarrooster 

 Vanaf 5 januari tot en met 18 januari: online les voor alle leerlingen van leerjaar 3 

 De praktijklessen op donderdag gaan wel door op school 

 Stages gaan door als het bedrijf dit akkoord bevindt 

 Lessen worden gegeven in Teams (zie bijlages voor de handleiding) 

 In It’s Learning vinden leerlingen het weekprogramma en huiswerk (zie bijlages voor de 
handleiding) 

 We volgen een 30 minuten rooster (zie bijlage 30 minuten rooster) 

 Heeft uw zoon/dochter geen laptop: meld u dan op donderdag 17 december tussen 11.00-
13.00 in Meerssen. Met het leerlingpasje kan de leerling dan een laptop of IPad lenen 

 De inhaaltoetsen en herkansingen gaan door volgens schema: 5 januari en 12 januari 
  



 

 

Woensdag 16 december 

Donderdag 17 december 

Geen preventielessen, de mentor neemt persoonlijk contact op 

met de leerling. 

Donderdag 17 december 

12.00-14.00 uur 

Ophalen boeken voor leerjaar 3 

Donderdag 17 december 

11.00-13.00 uur 

Ophalen device voor leerlingen die geen eigen laptop/IPad 

hebben. Ophalen dient te gebeuren op locatie Meerssen! De 

leerling MOET zijn leerlingpas tonen. 

Vrijdag 18 december 

10.00-11.00 uur 

Online mentor activiteit 

Zaterdag 19 december t/m 

Zondag 3 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 4 januari 

 

Lesvrij volgens regulier jaarrooster 

Dinsdag 5 januari t/m 

Maandag 18 januari 

Online les volgens 30 minuten rooster voor leerjaar 3 

Praktijkessen op donderdag: op school 

Stages gaan door als het bedrijf dit akkoord bevindt. 

Dinsdag 5 januari en  

Dinsdag 12 januari 

Inhaaltoetsen en herkansingen 

 

 

 

Hartelijke groet, 
 
Belinda Westera 

Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


