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Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

Zwolle, 14 december 2020 

Kenmerk: 2020/089/krk 

Betreft: Online onderwijs vanaf 16 december 

 

 

Geachte ouders(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Het kabinet heeft vanavond, maandagavond 14 december 2020, extra maatregelen aangekondigd om 

de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben consequenties voor ons 

onderwijs. De scholen gaan over op online onderwijs van woensdag 16 december t/m vrijdag 15 

januari. Op pagina 3 vindt u / vind jij een overzicht wat dit voor het onderwijs op Thorbecke betekent.  

 

Wijzigingen in het rooster 

 

Klas 1 en 2 

Voor leerlingen in klas 1 en 2 staat vanaf woensdag a.s. een project gepland. Helaas komt dit project te 

vervallen. Op woensdag het 2e uur (9.10 uur) hebben leerlingen in klas 1 en 2 een online 

mentorcontactmoment. De leerlingen loggen in via Teams, de kerstvakantie begint daarna. 

 

Klas 3 en hoger 

Leerlingen in klas 3 en hoger hebben woensdag en donderdag a.s. online les volgens een 40-minuten 

rooster. De kerstvakantie start vrijdag a.s. Het project van de voedselbank komt helaas te vervallen.  

 

Extra bericht examenklassen (4m, 5h en 6a) 

Tijdens de persconferentie werd gesproken over uitzonderingen voor examenleerlingen. Zodra hier 

meer over bekend is, informeren wij alle betrokkenen.  

 

Toetsweek klas 3 en hoger 

De toetsweek voor klas 3 en hoger vindt plaats zoals gepland. 

 

‘Online Onderwijs op Thorbecke’ wat spreken we met elkaar af 

In de bijlage is een flyer toegevoegd. Elke leerling heeft eerder dit schooljaar deze flyer ontvangen. 

Hierin staan precies de regels en afspraken m.b.t. onderwijs online op Thorbecke beschreven. 

Mentoren nemen dit nogmaals met de leerlingen door, we stellen het op prijs als dit thuis aan de 

keukentafel óók wordt besproken. 

 

‘Online Onderwijs op Thorbecke’ lesrooster 

Als er sprake is van volledig online onderwijs, werken we met een 40-minuten rooster. Leerlingen 

zitten op deze tijden online klaar voor de les, óók bij praktijkvakken. De 

docent van het praktijkvak zal de mogelijkheden van de geplande les met de 

klas bespreken. 
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Lesuur Tijd 

 

1e 8.30 – 9.10 

2e 9.10 – 9.50 

 Pauze 

3e 10.10 – 10.50 

4e 10.50 – 11.30 

 Pauze 

5e 12.00 – 12.40 

6e  12.40 – 13.20 

 Pauze 

7e  13.30 – 14.10 

8e  14.10 – 14.50 

 

Tot slot 

We wensen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen succes met de omschakeling naar volledig online 

onderwijs. We hopen met elkaar dat het voor een korte periode is. Voor vragen kunt u / kun jij 

uiteraard contact opnemen met de mentor (tijdens schooltijd). Mochten maatregelen de komende 

maand nog worden aangepast en heeft dit gevolgen voor het onderwijs, dan informeren wij u/jullie 

uiteraard. 

 

We sluiten een heel bijzonder kalenderjaar af. Een wereldwijde crisis heeft ons (school)leven 

behoorlijk op de kop gezet. Namens alle medewerkers van Thorbecke wil ik u én jou graag bedanken 

voor de flexibiliteit, de veerkracht en het begrip in de afgelopen maanden. Alleen samen kunnen we 

deze situatie zo goed mogelijk aanpakken, laten we dit ook in 2021 blijven doen.  

 

Fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2021! 

 

 

Een hartelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 

 

 

NB: voor planning zie pagina 3 
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Planning dinsdag 15 december 2020 t/m vrijdag 15 januari 2021 
 

 

Datum Leerlingen  

klas 1 en 2 

 

Leerlingen  

klas 3 en hoger 

Di 15-12-2020 

 

Les op school tot 

12.10 uur 

 

Kluis leeghalen 

 

Les op school tot 

12.10 uur 

 

Kluis leeghalen 

Wo 16-12-2020 2e uur (9.10 uur) 

Online 

mentoruur  

 

Geen lessen 

 

Online les 

volgens 40-

minuten rooster  

 

Do 17-12-2020 Geen lessen 

 

Online les 

volgens 40-

minuten rooster  

 

Vr 18-12-2020 

 

t/m 

 

Vr 1-1-2021 

 

Kerstvakantie Kerstvakantie 

Ma 4-1-2021 

 

t/m 

 

Vr 15-1-2021 

 

Online les 

volgens 40-

minuten rooster 

Online les 

volgens 40-

minuten rooster 

Vanaf  

Ma 18-1-2021 

 

Les volgens 

rooster op school 

Start toetsweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


