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Plaats Zwolle 

Datum 14 januari 2021 

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen 

Betreft: Verlengde lockdown en anderhalve meter school. 

 

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, 

 

In de persconferentie van 12 januari jongstleden is verlenging van de lockdown aangekondigd. Hij zal 

nu duren tot 9 februari. Daarnaast zijn de richtlijnen voor de leerlingen in het examenjaar 

aangescherpt. Jullie zullen begrijpen dat het voor scholen een uitdaging is om in deze situatie het 

onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Vakinhoudelijk gaat dat redelijk. Wat echt onder druk 

staat, is het sociale en vormende aspect van het onderwijs. We realiseren ons dat onze leerlingen 

hiervan veel last kunnen hebben. We doen ons uiterste best om goed in contact te blijven. Samen met 

elkaar, school, leerlingen en ouders, moeten we door deze ingewikkelde tijd heen proberen te komen. 

 

We merken dat er veel gevraagd wordt van ieders flexibiliteit. We anticiperen voortdurend op nieuwe 

richtlijnen en passen zo goed mogelijk ons onderwijs aan. We merken dat we tegen onvoorziene 

zaken aanlopen, iets wat we dan ter plekke oplossen. We snappen dat dit voor leerlingen soms lastig 

en onduidelijk is. We kunnen helaas niet tegemoet komen aan alle individuele wensen. We houden 

ons altijd aan de richtlijnen van de overheid. We vragen jullie begrip hiervoor. 

 

Middels deze brief wil ik jullie informeren hoe wij het afstandsleren op JenaXL voortzetten en hoe wij 

onze anderhalve meter school voor de examenleerlingen organiseren. 
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Verlengde periode afstandsleren 

We continueren de werkwijze zoals we die eerder hebben gecommuniceerd in ons boekje 

Afstandsleren JenaXL. Het boekje is nogmaals bijgevoegd bij deze brief. Hieronder geven we een 

aanvulling op onze werkwijze nu de lockdown langer gaat duren. 

- Rooster: 

o Waar mogelijk proberen we de tussenuren van leerlingen te reduceren.  

o KWT-uren, maatwerkuren en extra ondersteuningsuren zijn facultatief en laten we in 

de roosters staan. We moedigen onze leerlingen aan om hier gebruik van te maken. 

Als ze geen gebruik van deze uren maken, kunnen de leerlingen zelfstandig verder 

werken aan hun weektaken. 

- Praktische vakken: 

o Docenten van een aantal praktische vakken (bewegingsonderwijs, muziek, beeldende 

vorming en techniek) zullen een vakoverstijgende opdracht geven aan de leerlingen. 

De opdrachten worden begeleid in enkele contactmomenten. Een deel van de 

oorspronkelijk ingeplande lessen vervalt. Leerlingen kunnen dan bezig met de 

opdracht. 

- Formatief evalueren en online toetsen: 

o Docenten zullen formatieve vormen van evalueren aanbieden. Dat houdt in dat 

leerlingen feedback krijgen over de voortgang bij het vak. Er zullen daarnaast ook 

vakken zijn waar online toetsen worden aangeboden. Die toetsen zullen worden 

becijferd. 

- Rapport en voorlopig advies: 

o We gaan ervan uit dat we bij het tweede rapport een voorlopig advies kunnen geven 

betreffende het niveau waarop een leerling het volgende schooljaar kan gaan werken.  

o Het tweede rapport en de daaropvolgende voortgangsgesprekken stellen we uit. We 

nemen ons nu voor om het rapport mee te geven in de week na de voorjaarsvakantie. 

De voortgangsgesprekken plannen we in de weken erna. 

- Toetsdriedaagse middenbouw: 

o Na afloop van de lockdown organiseren we een fysieke toetsdriedaagse voor de 

middenbouwgroepen waarin de leerlingen maximaal 2 toetsen per dag krijgen. 

Hiermee voorkomen we een overdaad aan fysieke toetsen als we weer open mogen. 

Daarnaast geven cijfers, naast onze overige observaties, informatie over het niveau 

van de leerlingen. 

o De toetsdriedaagse plannen we in de week voor de voorjaarsvakantie. Leerlingen zijn 

voorafgaand aan de toetsweek enkele dagen weer fysiek op school geweest, zodat 

we ruimte hebben voor het echte contact. We communiceren ruim van tevoren welke 

toetsen we plannen op welk moment. 

 

Examenleerlingen op school 

Leerlingen uit de examenjaren mogen nog steeds fysiek naar school komen. Naast de richtlijnen over 

de mondkapje en het desinfecteren, nu wel op voorwaarde dat er anderhalve meter afstand wordt 

gehouden. Het is ons gelukt om de lokalen in te richten volgens de anderhalvemeter maatregel. 

Gelukkig is het niet nodig hiervoor klassen te splitsen. Leerlingen zitten in een toetsopstelling, iets 

waar we onder normale omstandigheden zelden voor kiezen. 

Ook in de openbare ruimtes is een afstand van anderhalve meter de richtlijn. Dat is erg lastig voor 

iedereen. We richten de kantine hiervoor in, maar we vragen ook dringend aan de leerlingen zelf de 

afstand onderling te bewaren. 

Leerlingen mogen alleen voor de lessen op school zijn. Als de lessen afgelopen zijn, moeten ze 

meteen ons school verlaten. 
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Blik vooruit 

We hebben ons voorbereid op een mogelijk langere sluiting. We kunnen de voorgenomen 

toetsdriedaagse, de rapportvergaderingen en voorlopige adviezen nog iets uitstellen als dat nodig 

blijkt.  

Ook hebben wij plannen liggen om een anderhalvemeter school voor alle leerlingen in te richten. Dat 

ziet er dan als volgt uit: leerlingen komen om de dag naar school. De halve klas volgt de les online 

thuis, de andere helft fysiek op school.  

 

Tot slot 

Citaat persconferentie: “Alleen samen krijgen we corona onder controle.” Dit past bij JenaXL. Wij zijn 

er al jaren van overtuigd dat samen beter is dan alleen. Ik blijf hierop vertrouwen. Laten we elkaar 

helpen om hieruit te komen. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Arnoud van der Mannen 
Teamleider JenaXL 
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