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

 

 

Zwolle, 13 januari 2021 

Kenmerk: 2021/095/krk 

Betreft: Verlenging lockdown  

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Het kabinet heeft gisteravond, dinsdag 12 januari 2021, de lockdown met in ieder geval drie weken 

verlengd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat we t/m vrijdag 5 

februari online onderwijs zullen blijven verzorgen voor alle klassen met uitzondering van de 

examenklassen. Leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 atheneum blijven wij op school ontvangen.  

 

1,5 meter afstand 

Leerlingen op middelbare scholen moeten weer 1,5 meter afstand houden van elkaar. Sinds de 

zomervakantie gold deze maatregel voor leerlingen niet meer. Iedereen begrijpt dat dit wederom een 

ingrijpende maatregel is voor een middelbare school. Dit heeft consequenties voor de organisatie van 

ons onderwijs. 

 

Examenklassen 

Vandaag, woensdag 13 januari, ontvangen wij alle examenleerlingen op school zoals we dat afgelopen 

week ook hebben gedaan. Donderdag en vrijdag a.s. volgen ook de examenleerlingen online les. 

Volgende week start de toetsweek. Na de toetsweek ontvangen wij alle examenleerlingen weer op 

school. Door de 1,5 meter maatregel zal het rooster er dan anders uitzien. Te zijner tijd volgt hierover 

meer informatie. 

 

Toetsweek klas 3m, 4m, 4h, 5h, 4a, 5a en 6a  

De toetsweek voor bovenstaande klassen gaat door. We nemen de toetsen op school af en 

organiseren dit op 1,5 meter afstand. Alle leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen deze week een 

bericht van de studieleider met betrekking tot de organisatie van de toetsweek. Alle toetsen zijn 

onderdeel van het vastgestelde PTA en behoren tot de voorbereiding op het uiteindelijke examen. Al 

deze toetsen worden dus op school afgenomen.   

 

Toetsweek klas 3h en 3a  

De toetsweek voor klas 3h en 3a gaat niet door. We mogen deze leerlingen met de huidige 

maatregelen niet op school ontvangen. Klas 3h en 3a hebben volgende week online les. De geplande 

toetsstof voor elk vak wordt op een andere manier afgenomen. De docent informeert de leerlingen 

hier tijdens de les over.  
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‘Online Onderwijs op Thorbecke’ - wat spreken we met elkaar af? 

We kijken positief terug op de eerste anderhalve week online onderwijs. Leerlingen en docenten 

weten goed wat er verwacht wordt (camera’s áán!), bijzonderheden worden gedeeld met de mentor. 

Op die manier proberen wij alle leerlingen letterlijk en figuurlijk goed in beeld te houden. Net als 

tijdens de eerste lockdown vinden wij het ook nu waardevol om terug te horen hoe het online 

onderwijs thuis wordt ervaren. Wat gaat goed en wat kunnen wij nog verbeteren? Ervaringen kunnen 

gedeeld worden via onlineonderwijsmha-tsg@ooz.nl. We kunnen niet op alle mails reageren, maar 

zullen actie ondernemen indien nodig.  

 

Tot slot 

We wensen ouders/verzorgers en leerlingen succes met het volgen en begeleiden van onderwijs op 

afstand. Het is een kwestie van een hele lange adem, waarbij we het onderwijsproces zo goed 

mogelijk proberen door te laten lopen.  

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de mentor (tijdens schooltijd).  

 

Let goed op elkaar, houd vol en blijf gezond! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 
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