
 

Aan alle ouders en leerlingen van Pascal Zuid 

 

Betreft: verlenging lockdown en gevolgen op school 

 

Datum: woensdag 3 februari 2021 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling, 

 

Op dinsdag 2 februari heeft de regering tijdens de persconferentie aangekondigd dat de 

lockdown wordt verlengd tot 2 maart 2021. Dit betekent dat er voor het onderwijs op 

onze school geen veranderingen zijn t.o.v. de huidige situatie en dat de maatregelen van 

kracht blijven. Deze zijn terug te lezen in de bijlage (1).  

 

Het kan zijn dat er bij een bepaalde klas toch om praktische redenen wijzigingen 

doorgevoerd moeten worden. In dat geval wordt u hierover door de mentor 

geïnformeerd. 

 

Gedragscode online onderwijs 

Omdat bepaalde groepen de komende tijd (volledig of gedeeltelijk) online onderwijs 

zullen blijven krijgen, attenderen wij u hierbij ook graag op de ‘gedragscode online 

onderwijs’ van onze school. Deze treft u aan in de bijlage (2) en is ontwikkeld in het 

belang van u, uw kind en onze medewerkers. 

 

Tot slot 

Onderwijs op afstand vraagt discipline en een aanpassing van iedereen. Het is niet 

ideaal, maar we zijn trots op hoe de leerlingen, ouders/verzorgers en 

docenten/medewerkers van de school dit samen doen. Uiteraard hopen wij uw kind snel 

weer veilig op school onderwijs te mogen bieden.  

 

Met vragen/advies of bij knelpunten kunt u contact opnemen met de mentor van uw 

kind.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Mohamed el Jaouhari 

Meerschoolse directeur  

Locaties Pascal Zuid en De Faam 

 

Bijlage 1: Afspraken onderwijs 

Bijlage 2: Gedragscode online onderwijs 

  



Bijlage 1  Afspraken onderwijs vanaf 18 januari 2021 

 

Online les of les op school? 

Voor de leerlingen op Pascal Zuid is het per leerjaar en per vak afhankelijk of zij alleen 

online les hebben, alleen op school les hebben of de ene keer online les hebben en de 

andere keer op school les hebben. 

 

Op basis van de richtlijnen van de VO-raad en het gesprek met de Deelraad van de 

school, is hierover het volgende afgesproken: 

 

Leerjaar 1 en 2 en de theorielessen van leerjaar 3: 

 Alle lessen aan leerjaar 1 en 2 en de theorielessen aan leerjaar 3 worden online 
aangeboden. De leerlingen volgen hiervoor dus thuis online onderwijs. 

 

Leerjaar 3 praktijklessen (allround): 

 De praktijklessen van Allround aan leerjaar 3 worden in principe op school aangeboden. 

 Tussen de theorielessen en de praktijklessen in wordt reistijd gereserveerd. Het 
rooster is aangepast, zodat de leerlingen beperkt naar school hoeven te reizen. 

 

Leerjaar 4: 

 Na de tentamenweek, vanaf maandag 18 januari, volgen de leerlingen van 

leerjaar 4 weer lessen op school. 

 Om de 1,5 meter afstand regel te kunnen handhaven, werken we met halve 

klassen/groepen op school en halve klassen/groepen thuis (groep A en groep B). 

 De mentoren maken de indeling van de groepen en delen deze met de leerlingen. 

 De groep die thuis zit, doet tegelijkertijd online mee met de les of werkt aan een 
vooraf opgegeven opdracht. 

 Het rooster is als volgt: 

Groep A heeft de ene week op maandag, woensdag en vrijdag op school les en volgt 

op dinsdag en donderdag de praktijklessen online. De week daarop is het andersom. 

 

Groep B heeft de ene week op maandag, woensdag en vrijdag online les en volgt op 

dinsdag en donderdag de praktijklessen op school. De week daarop is het andersom. 

 

Maandag 18-1 Dinsdag 19-1 Woensdag 20-1 Donderdag 21-

1 

Vrijdag 22-1 

Groep A: 

school 
Groep B: online 

Groep A: online 

Groep B: 
school 

Groep A: 

school 
Groep B: online 

Groep A: online 

Groep B: 
school 

Groep A: 

school 
Groep B: online 

Maandag 25-1 Dinsdag 26-1 Woensdag 27-1 Donderdag 28-
1 

Vrijdag 29-1 

Groep A: online 
Groep B: 
school 

Groep A: 
school 
Groep B: online 

Groep A: online 
Groep B: 
school 

Groep A: 
school 
Groep B: online 

Groep A: online 
Groep B: 
school 

Maandag 1-2 Dinsdag 2-2 Woensdag 3-2 Donderdag 4-2 Vrijdag 5-2 

Groep A: 
school 
Groep B: online 

Groep A: online 
Groep B: 
school 

Groep A: 
school 
Groep B: online 

Groep A: online 
Groep B: 
school 

Groep A: 
school 
Groep B: online 

 

  



Voor alle leerjaren geldt: 

 Het 40-minutenrooster blijft van kracht en we houden de huidige pauzetijden aan. 
 De leerlingen die online lessen hebben kunnen via Magister/ huiswerk inloggen in 

de les.  
 Ouders kunnen hun kind opgeven voor opvang op school. Met vragen hierover 

kunnen ouders terecht bij de mentor van hun kind. 

 

(Extra) maatregelen op school/in het gebouw 

Ten behoeve van de veiligheid van leerlingen en medewerkers op school, zijn de volgende 

maatregelen per 18 januari 2021 van toepassing: 

 

 We werken met kleinere groepen en minder klassen tegelijkertijd op school. Waar 
nodig gebruiken we meerdere lokalen per klas of worden groepen in grotere lokalen 

ingeroosterd. 
 Roosters worden zo aangepast, dat het aantal leerlingen dat op school moet 

pauzeren wordt beperkt. 

 Leerlingen worden geacht 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de medewerkers te 
houden.  

 Leerlingen worden geacht buiten de lessen een mondkapje te dragen. 

 Leerlingen zitten zo veel mogelijk in een vast lokaal en docenten wisselen om zo 
het verkeer op de gangen te beperken. 

 Het gebouw wordt regelmatig geventileerd en spullen worden regelmatig 
gedesinfecteerd. 

 We hanteren vaste looproutes en bij de ingang staan hygiënezuilen. 

 

Ziek melden  

Als uw zoon/ dochter op een lesdag ziek is, meldt dit dan via het vaste nummer van de 

school. Het is belangrijk dat wij de aan- en afwezigheid goed blijven registreren. Natuurlijk 

hopen we dat iedereen gezond blijft. 

  



Bijlage 2  Gedragscode online onderwijs voor leerlingen 

 

 

Voorbereiding online lessen 

 Werk in een rustige omgeving waar je niet makkelijk gestoord wordt.  

 Zorg ervoor dat jij je goed kunt concentreren en dat alleen de perso(o)n(en) voor wie 

de les bedoeld is, de les volg(t)(en); De les moet voor iedereen een veilige omgeving 

zijn en het kan voor anderen niet veilig voelen als iemand die niet in de klas zit, 

meekijkt/meeluistert. Laat anderen in ieder geval weten als het niet anders kan. 

 Zorg vooraf dat je techniek werkt en getest is: gebruik bij voorkeur ‘oortjes’ of een 

koptelefoon. 

 Gebruik een device dat beveiligd is met een wachtwoord en gebruik een veilige 

en sterke netwerkverbinding (bijvoorbeeld via kabel, VPN of een met wachtwoord 

beveiligde wifi). 

 Zet in Microsoft Teams achtergrondvervaging aan, zodat de omgeving niet zichtbaar is. 

 Zorg ervoor dat de camera in ieder geval aan het begin van de les aanstaat en op de 

momenten waarop de docent het vraagt. De microfoon zet je aan op het moment dat 

je iets wil vragen of antwoord wilt geven op een vraag van de docent. 

 

Gedragsregels: 

 Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd en bent 

gedurende de gehele les aanwezig, behalve wanneer de docent anders aangeeft. 

 Het is niet toegestaan om foto’s (incl. schermafbeeldingen), video’s en/of geluid van 

de online lessen op te nemen, op te slaan, te bewerken en/of te delen op sociale 

media. De rechten op het beeldmateriaal van online lessen liggen bij de school. 

 Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online. De reguliere regels 

van school gelden ook online: bijvoorbeeld de gedragsregels ICT, het 

schoolreglement, het anti-pestprotocol, enz. 

 Het is uiteraard verboden strafbare feiten te plegen, zoals bijvoorbeeld: 

o Het opslaan of delen van illegale en/of bestanden met ongewenste en strafbare 

inhoud (bedreigend, beledigend, seksueel getint, racistisch dan wel 

discriminerend), 

o Het gebruik van illegale software en/of het omzeilen van licenties, 

o Inbreken in systemen of accounts van school of anderen. 

 

Als je weet of vermoed dat deze gedragscode wordt overgeschreden, neem dan contact 

op met jouw mentor. 

 

 


