
 

 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Canisius Almelo en Tubbergen 
 
15 december 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Afgelopen vrijdag hebben we u geïnformeerd over de eerste week na de kerstvakantie. Gisteravond 
hebben we allemaal gehoord dat ons land in een lockdown gaat. Dit betekent dat onze leerlingen, uw 
kind(eren), vanaf woensdag 16 december volgens het basisrooster de lessen online gaan volgen.  
Waar we eerder van plan waren om dat slechts een week te doen, zal dat nu betekenen dat we 
overstappen op online lessen voor woensdag 16 en donderdag 17 december én de periode 4 januari  
t/m 15 januari 2021. 
 
Hierbij ontvangt u specifieke informatie over deze lesperiode. 
 
Rooster 
Het rooster in Zermelo is de basis voor de online lesperiode. De lessen duren 40 minuten met na drie 
lessen een pauze van een half uur. We hebben bewust gekozen voor kortere lessen en een wat langere 
pauze, omdat we hebben ervaren dat online lessen erg intensief zijn.  
 
We hanteren binnen Canisius het volgende lesrooster voor de online 
lesperiode (zie hiernaast). Waarbij we onderscheid maken tussen de 
examenklassen en niet-examenklassen: 

• 16 en 17 december: alle lessen worden online gegeven volgens 
het nieuwe 40 minuten rooster. Eventuele toetsen voor 
examenklassen vinden wel plaats op school, na overleg met de 
betrokken docent.  

• 4 t/m 8 januari: alle lessen online, óók voor examenklassen. 

• 11 t/m 15 januari: 
a. Eindexamenleerlingen volgen de lessen op school.   
b. Alle andere leerlingen volgen de lessen online. 
c. Leerjaar 3 vmbo (Tubbergen) komt alleen maandag 11 januari voor het beroepsgerichte 

praktijkvak (volgens rooster) op school. De overige lessen volgen zij online. 
 
De lessen 

• De lessen worden aangeboden in Microsoft Teams.  

• De docent plant de les vooraf in, zodat leerlingen uitsluitend de link aan hoeven te klikken in de 
agenda om deel te kunnen nemen aan de les. 

• Leerlingen zijn verplicht aanwezig in de les. 

• We verwachten van leerlingen dat ze de camera aan hebben met een veilige achtergrond en het 
geluid gedempt.  
 

Les Lestijden (schoolbreed) 

1 8.20 – 9.00 

2 9.00 - 9.40 

3 9.40- 10.20 

 Pauze tot 10.50 uur 

4 10.50 - 11.30 

5 11.30- 12.10 

6 12.10 – 12.50  

 Pauze tot 13.20 uur 

7 13.20-14.00 

8 14.00- 14.40 



 

 

 
 

• Uiteraard verwachten we een actieve houding van leerlingen (aan tafel of bureau). 

• Leerlingen zijn verplicht aanwezig in de online les; het huiswerk wordt via SOM opgegeven. 
Opdrachten up- of downloaden gaat via Itslearning.  

• De toetsweek begint voor alle leerjaren op maandag 18 januari op school. Nadere informatie 
ontvangt u na de vakantie. 

 
Absent 

• Absentieregistratie gaat op de gebruikelijke wijze. Ook nu uw kind vanaf huis les heeft. Als uw 
kind ziek is, meld dit s.v.p. bij de administratie.  

• Indien er docenten ziek zijn dan komen deze lessen te vervallen. De leerlingen hebben dan een 
tussenuur. Zij kunnen dan even ontspannen of verder werken aan huiswerk.  

• Mocht uw kind positief getest worden op corona, dan horen wij dat graag. Wij willen namelijk 
graag het aantal besmettingen goed volgen, zodat we daarop kunnen anticiperen. 
 

Toch naar school 

• Leerlingen die niet goed thuis kunnen werken, kunnen na overleg met de zorgcoördinator of 
mentor op school werken.  

• De school is open, u kunt dus gewoon contact met ons opnemen gedurende deze periode. 
 
In de bijlage vindt u een speciaal overzicht voor uw zoon/dochter. Wilt u dit met hem/haar bespreken? 
 

Voor nu wensen we u en uw gezin namens alle medewerkers fijne feestdagen en een goed gezond 2021.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de hele schoolleiding, 

 

 

Maaike Hagedoorn-Rutten  

Locatiedirecteur Canisius  


