
 

 Datum: 19 december 2021

Aan: ouders en leerlingen HLW

Betreft: HLW voor en na de Kerstvakantie

 

Geachte ouders / verzorgers,

Naar aanleiding van de aangekondigde lockdown is er gisteren en vandaag druk overlegd over hoe 

wij de komende week zullen gaan vormgeven. De belangrijkste uitgangspunten voor het HLW 

waren bij die diverse overleggen steeds;

Op welke manier kunnen we onze leerlingen op de juiste manier bedienen?

Hoe houden we onze leerlingen in beeld?

Hoe houden we hen bij de les, en in het ritme?

We bereiden de leerlingen voor op de toetsweek (voor 4M, 4 en 5H en 4, 5 en 6V) die na de 

vakantie doorgaat.

 

Alles in ogenschouw en overweging nemende, is besloten om de aankomende week als volgt in te 

gaan vullen:

 

 

Maandag: geen lessen.

Wij gebruiken morgen (maandag) om de dinsdag, woensdag en donderdag voor te bereiden. Er zijn 

voor docenten verschillende vergaderingen en trainingen.

Leerlingen moeten hun kluisje komen leeghalen:

10.00 uur     Brugklassen

11.00 uur     Tweede klassen

12.00 uur    alle overige leerlingen.

http://www.hlw.nl


Aan de mentoren wordt gevraagd om te inventariseren welke van hun mentorleerlingen geen laptop 

hebben.

 

Dinsdag, woensdag en donderdag:

Onlinelessen volgens het reguliere rooster waarbij de lessen teruggebracht worden naar 30 

minuten. Dit rooster wordt morgen zichtbaar in Magister. De dagen starten met een check-in van 

8.30u tot 9.00u met de mentor, waarbij de mentor de leerlingen uitnodigt (alleen op de dagen dat de 

mentor lesgeeft).

 

Dinsdagmiddag:

Vanaf 14.30u profielwerkstukken bovenbouw havo vwo.

 

Woensdagmiddag en donderdagmiddag vanaf 14.00u:

De school is geopend voor eindexamenleerlingen die daarvoor uitgenodigd worden. Groepen 

worden op aanvraag van lesgevende docent ingeroosterd.

Vrijdag;

School gesloten.

 

 

Samenvattend:

De maandag is lesvrij, leerlingen halen hun kluisjes leeg. Vanaf dinsdag is er onlineles voor de hele 

school. De onlinelessen duren 30 minuten. In de middag kunnen examenleerlingen op uitnodiging 

fysiek naar school komen. Vrijdag is vrij.

 

 

Door de aankomende week op deze manier in te vullen kunnen wij de leerlingen allemaal in beeld 

houden, en op de juiste manier blijven begeleiden. Tegelijkertijd zijn de komende dagen een goede 

manier om iedereen bekend te laten worden met dit ritme, want de kans is groot dat deze manier 

van werken ook na de vakantie door zal gaan.

 



 

Tot slot; de laatste lesweek van dit kalenderjaar ziet er niet uit zoals wij zouden willen. De leuke 

dingen die op het programma stonden moeten weer worden afgelast of uitgesteld. Jammer en 

vervelend, maar het is nu eenmaal de realiteit. Wij hopen dat wij elkaar in het nieuwe jaar snel weer 

op de normale manier kunnen ontmoete n .

Namens de schoolleiding,

D. Homoet

Conrector
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