Aan de collega’s van RSG Magister Alvinus

Sneek, 15 december 2020
Betreft: online lessen vanaf woensdag 16 december

Beste collega’s,

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf morgen (woensdag 16 december) moeten
sluiten. Dit betekent dat wij vanaf morgen ons onderwijs op afstand gaan verzorgen.
Hieronder volgt puntsgewijs de informatie die daarvoor nodig is.
Google Meet
De RSG schakelt vanaf morgen, woensdag 16 december, volledig over op onderwijs op afstand via
Google Meet. We hebben hiermee voor de zomervakantie veel ervaring opgedaan. Ook dit
schooljaar - wanneer docenten thuis waren vanwege quarantaine - werden de lessen op deze wijze
verzorgd. Voor de collega’s waarbij de thuissituatie niet optimaal is voor online lesgeven bestaat de
mogelijkheid dit, in overleg met je teamleider, op school te doen.
De werkgroep roostering heeft enige tijd geleden in het document “Voorstellen voor online
onderwijs, rooster en faciliteiten” adviezen geformuleerd m.b.t. de didactiek van online lessen. Zie
hiervoor de bijlage.
Met betrekking tot het streamen van de lessen gelden alle regels (AVG) die al in een eerder stadium
zijn gepubliceerd.
Rooster
Woensdag 16 en donderdag 17 december worden de online lessen verzorgd volgens het huidige 45
minuten rooster. De i-uren komen te vervallen. We kunnen ons voorstellen dat 45 minuten erg lang
is. Daarom geven we jullie de ruimte om de lessen naar eigen inzicht in te vullen (eventueel korter
dan 45 minuten). Vrijdag 18 december is lesvrij. Dan krijgen jullie de gelegenheid om je verder voor
te bereiden op de situatie vanaf maandag 4 januari (30 minutenrooster, zie verderop). De leerlingen
van GT, havo en vwo krijgen van hun docenten via de mail een “Meet-link” voor de lessen. Voor de
afdeling vmbo BK zal dit via Magister gaan.

Vanaf maandag 4 januari gaan we werken met een 30 minuten rooster. De i-uren vervallen met het
30 minutenrooster.

Toetsing (onderbouw)
Voor zover mogelijk vindt de toetsing plaats vanaf het moment dat de leerlingen weer fysiek op
school mogen zijn. Indien het anders wordt zullen we hierover nog apart informatie verstekken.
Toetsweek
De toetsweek voor de leerlingen van GT4, havo 5 en vwo 6 gaat in een aangepaste versie door en
vindt plaats op school. Het toetsschema wordt gepubliceerd op de website in Zermelo. De toetsweek
voor havo4, vwo4 en vwo5 start op maandag 18 januari en vindt ook op school plaats. Ook dit
toetsrooster wordt in Zermelo geplaatst. De toetsweek van BK3 schuift door naar week 4. Ook zit
wordt zichtbaar gemaakt in Zermelo. Nadere informatie volgt nog via de teamleiders.
Contact met coach en mentor
Net als de lessen zal ook het contact met de coach/mentor online verlopen.
Kwetsbare leerlingen
Voor kwetsbare leerlingen zullen er mogelijkheden gecreëerd worden om de online lessen op school
te volgen.
Schoolgebouw open
Het schoolgebouw is dagelijks geopend van 7.30 – 16.30 uur.
Tot slot
We vinden het jammer dat we de schooldeuren weer moeten sluiten. Maar we zien ook dat de
besmettingen de afgelopen tijd sterk zijn opgelopen en dat deze maatregelen nodig zijn om het virus
onder controle te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we, net als voor de zomervakantie, samen de
schouders eronder zetten en hoop dat we spoedig in het nieuwe jaar weer open kunnen.

Met vriendelijke groet,
Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder

Bijlage
Adviezen m.b.t. de didactiek bij online lessen








De leerling zal zelfstandiger moeten werken en minder snel een oplossing voor problemen
moeten zoeken bij de docent; Dit betekent dat leerlingen meer dan anders zichzelf moeten
dwingen bij te zijn met de lesstof (studieplanner is essentieel).
Een deel van de les bestaat uit digitale modules, bijv. video’s, onderdelen van leermethodes
of opgenomen lessen;
Docenten binnen een vakgroep wisselen over en weer (digitale) modules uit;
De leerling heeft voorafgaand aan de les het studiemateriaal al doorgenomen;
Het begrip van de voorkennis wordt eventueel formatief getoetst;
Leerlingen controleren elkaars opgaven en helpen elkaar bij het doorgronden van de lesstof;
De feitelijke les bestaat uit bijv. een korte instructie van bijv. 10 à 15 minuten door de
docent. De rest van de les gaan de leerlingen, eventueel gedifferentieerd, in individueel of
groepsverband oefenen met de lesstof.

