Datum: 14 december 2020
Aan: ouders/verzorgers HLW
Betreft: Persconferentie en schoolsluiting

Geachte ouders / verzorgers en leerlingen,

Zojuist heeft de minister-president, dhr. Rutte, bekend gemaakt dat alle scholen vanaf woensdag
hun onderwijs online moeten aanbieden. Dit houdt voor het HLW in dat er vanaf woensdag volgens
het zogenaamde verkorte rooster, online les gegeven gaat worden. Dit geldt in ieder geval tot
maandag 18 januari. Overigens mogen er voor examenleerlingen uitzonderingen gemaakt
worden. Morgen vergadert het MT van het HLW over deze uitzonderingen. Welke maatregelen er
voor de examenleerlingen gaan gelden laten wij zo snel mogelijk weten.

Morgen, dinsdag, zijn alle leerlingen in ieder geval welkom in de school. Er wordt morgen nog
gewoon lesgegeven. Om ná morgen, vanaf woensdag, goed onderwijs te kunnen blijven volgen is
het noodzakelijk dat alle schoolspullen thuis aanwezig zijn. Het is dus noodzakelijk dat uw zoon of
dochter zijn of haar kluisje leegmaakt, en alle schoolboeken mee naar huis neemt. Dat moet morgen
gebeuren, geeft u uw zoon of dochter een grote tas mee, als dat nodig is! Controleer ook of uw zoon
of dochter een computer of laptop heeft om de lessen op te volgen. Als dat niet zo is kan u zoon of
dochter dat morgen op school nog aangeven bij zijn of haar teamleider.

De communicatiekanalen waar wij mee werken zijn de volgende:
Voor lesinhoudelijke zaken, en communicatie tussen docent en leerlingen (en omgekeerd) gebruiken
wij Magister . Microsoft Teams wordt gebruikt om online les te geven, de komende dagen en de
2 weken na de vakantie is iedere les online. De schoolleiding is via het @hlw emailadres te
bereiken.

Woensdag en donderdag geven wij online les, volgens het verkorte rooster:

1 ste lesuur: 08.30u - 09.15u
2 de lesuur: 09.15u – 10.00u
Pauze
3 de lesuur: 10.20u – 11.05u
4 de lesuur: 11.05u – 11.50u
Pauze
5 de lesuur: 12.20u – 13.05 u
6 de lesuur: 13.05u – 13.50u
7 de lesuur: 13.50u – 14.35u

De activiteiten (schaatsen voor klas 1 en 2, en cultuurdag voor de bovenbouwleerlingen) die op
donderdag gepland stonden kunnen helaas niet doorgaan. Er zal gekeken gaan worden naar
mogelijkheden om die activiteiten op een later moment alsnog plaats te laten vinden.

Vrijdagochtend nodigt iedere mentor zijn/haar mentorgroep uit voor een digitale jaarafsluiting. Uw
zoon of dochter krijgt via Microsoft Teams een uitnodiging.

Vanzelfsprekend zullen wij, iedere keer als er nieuwe informatie beschikbaar is, u op de hoogte
houden van de laatste ontwikkelingen.
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