
 
’s-Gravenzande, 8 februari 2021 

Betreft: coronamaatregelen ISW Sweelincklaan februari/maart 2020-2021 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  

Na een koud en besneeuwd weekend, volgden vandaag ook de vierdeklassers de lessen online in 
plaats van op school. Voor klas 1 t/m 3 is dit sowieso het geval. Morgen, 9 februari, zullen de 
vierdeklassers hun lessen weer op school volgen. De leerlingen van klas 1 tot en met 3, die op school 
de lessen volgen onder begeleiding, zijn morgen ook weer welkom op school. Hopelijk mogen wij ook 
snel onze leerlingen uit klas 1 t/m 3 weer ontmoeten, wij missen hen in de school! 
 
Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden, 
verlengd tot 1 maart. Dit betekent dat de leerlingen van klas 1 tot en met 3 online les krijgen, met de 
bestaande uitzonderingen voor specifieke groepen. In ons geval de examenklassen en de leerlingen 
die uitgenodigd zijn om de lessen op school te volgen. Op 15 februari a.s. neemt het kabinet een 
besluit m.b.t. de afname van het Centraal Examen en op 23 februari a.s. m.b.t. het mogelijk veilig 
openen van de scholen na 1 maart.  
Voor onze locatie houden de huidige maatregelen in dat we tot de voorjaarsvakantie naast online 
lessen ook online toetsen kunnen afnemen. Er komen signalen dat leerlingen, tegen de afspraak in, 
hun camera niet aan hebben staan tijdens de onlineles. Dit is uitdrukkelijk wel de bedoeling. 
Leerlingen die zich niet aan deze regel houden, zullen absent geregistreerd worden.  
 
Rapportperiode 2 voor klas 1 t/m 3 loopt tot 23 maart. Van nu tot de voorjaarsvakantie kijken wij met 
de docenten of wij qua planning met de klassen op koers liggen voor doorstroom naar het volgende 
leerjaar. Bij rapport 2 ontvangen de leerlingen een brief waarin aangegeven staat wat onze prognose 
is met betrekking tot volgend schooljaar. 
 
Tot de voorjaarsvakantie: 

 Examenleerlingen en uitgenodigde leerlingen zijn in de school aanwezig. 

 Online onderwijs klas 1 tot en met 3 en mogelijkheid tot afname online toetsen 

 Afname PTA toetsen 3 mavo fysiek op school 

 Inventariseren mogelijke achterstanden bij klassen/leerlingen door docenten  
 
Van voorjaarsvakantie tot meivakantie (1 mrt tot 23 april a.s.): 
Voor deze periode denken we na over de vorm waarin de leerlingen uit alle leerjaren weer naar school 
mogen komen. Scenario’s worden uitgedacht, zoals hybride-onderwijs aan alle leerlingen op 1,5 meter 
(combinatie van fysieke lessen op school en online lessen thuis). De helft van de leerlingen (groep A) 
is maandag, woensdag en vrijdag op school is en de andere helft (groep B) dinsdag en donderdag. Dit 
wisselt zodat iedereen 2 of 3 dagen per week fysiek onderwijs heeft. Wij kunnen de werkwijze pas 
vaststellen na de richtlijnen vanuit het kabinet en de VO raad. 

 23 maart rapportvergaderingen klas 1 t/m 3 met prognose-advies voor volgend schooljaar. 
Klas 1 t/m 3 hebben die dag geen les.  

 
Welbevinden: 
Wij merken allemaal dat de lockdown veel van de kinderen vraagt. Mentoren proberen zo goed als 
kan contact met uw kind te onderhouden en hun welzijn in de gaten te houden. Toch is dat lastig via 
een telefoongesprek of een beeldscherm. Mocht u merken dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit 
en extra ondersteuning nodig heeft in deze periode, neemt u dan contact op met 
school. Er worden door verschillende organisaties online 
trainingen en coaching aangeboden. Wij kunnen meedenken wat helpend is voor uw kind.   

U kunt mailen of bellen naar school en vragen naar Chériette van Harmelen (hrn@isw.info) of  

Frank Brons (bns@isw.info) op nummer 0174-414400.  
  
Voor vragen over overige informatie kunnen jullie contact opnemen met de mentor van uw 

zoon/dochter. 

Met vriendelijke groet, 

Gerrie Verweij en Mijke Bolsius 
Teamleiders ISW Sweelincklaan 
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