
 

 
 

  

 
 
 
 
 
Dag leerlingen en ouders THV, locatie K27, 
 
Ongetwijfeld hebben jullie uitgekeken naar meer fysieke lessen en ruimte voor leren en ontmoeting. 
Graag willen we alle leerlingen uit klas 3 t/m 6 HV  van K27 laten weten dat zij vanaf maandag 12 
april (week 15), meer fysieke lesdagen volgen op anderhalve meter, met inachtneming van de 
richtlijnen van het RIVM. Daardoor komt er nog meer ruimte voor datgene wat wij als Montessori 
College van belang vinden: aandacht voor hoofd (leren), hart (ontmoeting/sociaal leren) en handen 
(toepassing/praktische uitvoering). 
 
Algemeen aanbod  
We gaan voor alle klassen naar een aanbod van verplichte fysieke lessen op gemiddeld tweeënhalve 
dag in de week. Daarnaast zijn op alle andere dagen de online lessen volgens 45-minutenrooster. De 
online lessen zijn van les 1 t/m 5, inclusief mentortijd, specials en sommige vak- en mentorlessen in 
3e en 6e uren. 
 
We verdelen de groep als volgt: 
1 - leerjaar 1-2-3 
2 - leerjaar 4-5 
3 - examenklassen THV 
 
De weekindeling ziet er als volgt uit: 
Ma-wo-vr groep 1 
Di-do groep 2 
 
Om de week wisselen we deze twee groepen. 
Het middagprogramma is voor examenklassen (groep 3)  
 
Het onderstaande schema is van toepassing: 
 

Week nr. Jaar 1-2-3 THV Jaar H4-V4-V5  

15 Ma-wo-vr di-do 

16 di-do Ma-wo-vr 

17 Ma-wo-vr di-do 

  meivakantie meivakantie 

20 di-do Ma-wo-vr 

21 Ma-wo-vr di-do 

22 di-do Ma-wo-vr 

23 Ma-wo-vr di-do 

24 di-do Ma-wo-vr 

25 Ma-wo-vr Di-do 

26 laatste lesweek/ afrondingsweek afrondingsweek 

 T4 Geen online lessen in de ochtend. Middagprogramma met facultatieve 
examentraining  

 H5/V6 Online collegelessen in de ochtend. Middagprogramma met facultatieve 
examentraining. 



 

 
 

 
 
 
 
Dit schema is een leidraad, het uiteindelijke rooster wordt leidend. 
 
We gebruiken de ruimten die we momenteel ook inzetten in het huidige rooster 
(tenten/aula/gebouw k27/gymzalen). 
 
 
Extra begeleiding 
Bovendien hebben we voor diverse vakken, naast de docent, voor alle jaarlagen exclusief de 
examenklassen, extra begeleiding ingezet door studenten. Deze bieden de leerlingen maatwerk in de 
leerondersteuning. Voor leerlingen die buiten dit bestaande aanbod extra ondersteuning nodig 
hebben, blijft er net als nu de mogelijkheid om gebruik te maken van de noodopvang onder 
begeleiding van OSN. 
 
Kernteam 3HV en T3 
Door de voorprofilering in hv3 (zie mail 23 maart van het kernteam HV3)  worden begeleidingslessen 
verzorgd door studenten. We verwachten dat leerlingen voorbereid naar zo'n les komen (voldoende 
materiaal en evt. hulpvraag). De aanwezigheid tijdens deze begeleidingslessen (zowel online als 
fysiek) is verplicht.   
Het proces van de voorprofilering in T3 wordt op 12 april gestart. Op 13 april gaat hierover een mail 
van het kernteam T3 en 4 naar leerlingen en ouders. 
 
Examenklassen HV 
Vanaf 12 t/m 30 april (week 15 t/m 17) blijven de examenklassen HV de collegelessen online volgen 
in de ochtend. De collegelessen zijn verplicht, tenzij de docent anders aangeeft. Daarna is er een 
facultatief middagprogramma, waarin examentraining wordt aangeboden.  
Als examenleerlingen HV in deze periode gebruik willen maken van begeleidingslessen, kunnen ze 
contact opnemen met hun vakdocent. De vakdocenten bepalen zelf of hun collegelessen aan de 
examenleerlingen doorgaan, of dat ze de inhoud daarvan verschuiven naar het middagprogramma.  
 
Examenklassen T 
Vanaf 12 t/m 30 april (week 12 t/m 17) zijn er geen online lessen in de ochtend en is er een 
facultatief middagprogramma met examentraining. 
 
 
Onder voorbehoud van beleidswijzingendoor de overheid op het gebied van corona, gaat dit alles op 
12 april in. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot hun docenten. In de 
gangen is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Hier wordt een mondkapje gedragen. 
 
Wij kijken uit naar nog meer daadwerkelijke ontmoeting binnen de school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de kernteams, 
 
 
Jacob Westra 
Anne-Marie van de Wiel 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden

