Sint-Michielsgestel, 15 december 2020
U-2020-0256
Geachte leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft gisteravond in de persconferentie medegedeeld dat vanaf morgen, woensdag 15 december
2020, de scholen in Nederland sluiten. Wij zullen daarom onderwijs op afstand gaan verzorgen. Wij willen u
via deze brief duidelijkheid geven over hoe wij hier als school mee om zullen gaan.
Lesrooster
Voor klas 1 t/m 6 zullen wij onderwijs op afstand gaan verzorgen via Magister en Microsoft Teams, een
onderdeel van Office 365 dat voor iedere leerling en docent van Beekvliet beschikbaar is (bijv. via de
website van de school of de smartphone).
Toetsen
De toetsen voor klas 1 tot en met klas 5 worden in principe volgens rooster afgenomen. Indien er wijzigingen
zijn, worden de leerlingen hierover per vak geïnformeerd.
De schoolexamens van klas 5 en 6 gaan door zoals gepland.
Planning:
Woensdag 16 december 2020
• Leerlingen klas 1 t/m 5 hebben geen les.
• Leerlingen klas 5 SE aardrijkskunde gaat door op school.
• Leerlingen klas 6 hebben online les volgens het huidige rooster.
• Leerlingen van ouders in de cruciale beroepen kunnen tussen 8.30 uur en 17.00 uur in het studiehuis
verblijven.
• Dag ter voorbereiding docenten voor onderwijs op afstand.
Docenten worden geïnformeerd over de situatie, volgen indien nodig een training in het gebruik van
Microsoft Teams en treffen voorbereidingen m.b.t. onderwijs op afstand.
Donderdag 17 december 2020
Leerlingen klas 1 t/m 4 hebben een online lesuur in Teams met de mentor en klas 5 en 6 met de
afdelingsleider. Voor klas 6 zijn er schoolexamens gepland.
o klas 1 t/m 5: 10.10 uur – 11.00 uur
o klas 6: 11.20 uur – 12.10 uur
o schoolexamens klas 6: vanaf 13.30 uur
Vrijdag 18 december 2020
Helaas kan de kerstviering van vrijdag onder de huidige omstandigheden niet doorgaan. Vandaag hebben de
leerlingen een kleine traktatie ontvangen. De rapporten zullen na de lockdown worden uitgereikt.

Maandag 4 januari t/m vrijdag 15 januari 2021
In deze periode is er onderwijs op afstand volgens rooster. Hiervoor wordt een nieuw lesrooster opgesteld.
Afspraken rondom het volgen van onlinelessen en de aan- en afwezigheid krijgt u nog toegestuurd.
Opvang
Zoals aangegeven wordt er prioriteit gegeven aan de opvang van leerlingen van ouders werkzaam in cruciale
beroepen en kwetsbare leerlingen. De leerling kan gebruik maken van deze opvang tussen 8:30 uur en 17:00
uur. Wij verzoeken u in dit geval uw kind aan te melden bij de conciërge.
Beleid bij medische klachten
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM om thuis te blijven bij (milde) klachten als verkoudheid, hoesten,
keelpijn en koorts. We doen een dringend beroep op u als ouder/verzorger om deze richtlijn te volgen
omwille van de gezondheid van andere leerlingen en medewerkers.
Tot slot
We realiseren ons dat dit weer een enorme flexibiliteit en inspanning van iedereen vergt. We doen ons
uiterste best om het onderwijs goed vorm te geven en u zo volledig mogelijk te informeren.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de volgende personen:
Klas 1
:
Eva Roefs (e.roefs@gymnasiumbeekvliet.nl)
Klas 2/3
:
Maurice van Mill (m.vanmill@gymnasiumbeekvliet.nl)
Klas 4/5/6
:
Daniëlle Schuijffel (d.schuijffel@gymnasiumbeekvliet.nl)
Microsoft Teams:
Dié Gijsbers (d.gijsbers@gymnasiumbeekvliet.nl)
Joep Teulings (j.teulings@gymnasiumbeekvliet.nl)
Sander Faas (s.faas@gymnasiumbeekvliet.nl)
Eline van Bennekom (e.vanbennekom@gymnasiumbeekvliet.nl)
Algemeen:

Carla Faassen (c.faassen@gymnasiumbeekvliet.nl)

We hebben een bewogen 2020 achter de rug. We kijken met goede moed en hoop naar het nieuwe jaar. Ik
wens u en degenen die u dierbaar zijn fijne feestdagen en een gezond 2021.
Met vriendelijke groet,

Carla Faassen, rector

