
 

 
W  www.jenaxl.nl |          info@jenaxl.nl  | B  Gelijkheid 3, 8014 XC  Zwolle  | P  Postbus 1, 8000 AA  Zwolle 

 
jenaxlzwolle |            @jenaxl |            jenaxlzwolle |            mijnjenaxl 

 

 
 
Zwolle, 15 december 2020 
Betreft: Brief afstandsonderwijs 
 
Beste leerling en beste ouder/verzorger, 
 
Helaas zijn we in de maatschappij op het punt beland dat we nogmaals in lock-down gaan. 
We kunnen de scholen niet langer meer openhouden en vallen daarom terug op het 
afstandsleren. Ik had me de jaarafsluiting anders voorgesteld. Het zijn bijzondere tijden. 
 
Met deze brief en het boekje in de bijlage wil ik iedereen op de hoogte stellen van de 
werkwijze van afstandsleren. Hoewel we, in vergelijking met de eerste lock-down nu meer 
ervaring hebben in het afstandsleren, is mijn verwachting dat we ook nu tegen onvoorziene 
zaken zullen aanlopen. Deze ingewikkelde tijd vraagt om flexibiliteit en om anticipatie op de 
omstandigheden.  
 
Op 4 januari starten we met het afstandsleren. De geplande studiedag vervalt. 
 
Uitzonderingen 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een aantal uitzonderingen van kracht. 
Leerlingen mogen wel naar school als:   

• De leerling in een examenklas zit 

• De leerling een (school)examen moet doen 

• De leerling zich in een kwetsbare positie bevindt 
 
Deze week maken we tijd om ons goed voor te bereiden op het afstandsleren na de 
vakantie. Daarom het volgende rooster: 

• Leerlingen in de examenklas gaan woensdag en donderdag gewoon naar school en 
volgen lessen volgens het rooster. 

• Alle andere leerlingen hebben woensdag een test moment in het rooster staan met 
de stamgroep. We kijken dan of alle leerlingen inderdaad online komen. Donderdag 
zijn deze leerlingen roostervrij. 

• Vrijdag vervallen alle lessen. 
 
Rest mij nog iedereen alvast een goede vakantie te wensen. Ik hoop dat iedereen gezond 
blijft en ondanks alle maatregelen toch nog goede feestdagen kan hebben. Ik kijk er naar uit 
iedereen zo snel mogelijk weer persoonlijk te kunnen ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Arnoud van der Mannen 
Teamleider JenaXL 
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