
 

 

 

 

 

Aan de leerlingen, ouders, verzorgers van de leerlingen van klas 1 t/m klas 3 

 

Delft, 18 december 2020 

Betreft: start schooljaar op 4 januari 2021 

 

Geachte ouder, verzorger, beste leerling 

Na een drukke week van voorbereidingen ligt er nu een programma voor de eerste twee 
schoolweken in het nieuwe jaar. Van 4 januari t/m vrijdag 15 januari. 

Het programma is als volgt: 

• De leerlingen van klas 1 t/m 3 komen deze twee weken NIET naar school 
• Alle lessen zijn digitaal (online) 
• De lessen worden gevolgd volgens het rooster (agenda) in Magister 
• De lestijden in Magister kloppen NIET! (We kunnen dit niet aanpassen, sorry daarvoor.) 
• De lessen duren een half uur volgens het schema verderop in deze brief 
• De leerlingen volgen de lessen door steeds in het betreffende lesuur in het Magisterrooster 

op de Teams-link te klikken 
• In de online les zijn alle leerlingen zichtbaar in beeld. Camera aan, geluid aan (liefst oortjes 

of koptelefoon), microfoon uit. Microfoon alleen aan bij het stellen van een vraag, daarna 
weer uit 

• Meldt de leerling zich niet aan of is de leerling niet zichtbaar in beeld, dan is de leerling 
ongeoorloofd afwezig. Lukt het technisch niet om deel te nemen aan de les, dan neemt de 
leerling direct contact op met school 

• Iedere les opnieuw aanmelden via de Teams-link in Magister 
• PSO, TLK en LO worden niet gegeven. Het kan wel zijn dat je voor LO een thuiswerkopdracht 

krijgt. 
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Lesschema tijdens Lockdown 

09:00 - 09:30 Les 1 
09:30 - 10:00 Les 2 
10:00 - 10:15 Pauze 
10:15 - 10:45 Les 3 
10:45 - 11:15 Les 4 
11:15 - 11:30 Pauze 
11:30 - 12:00 Les 5 
12:00 - 12:30 Les 6 
12:30 - 13:00 Pauze 
13:00 - 13:30 Les 7 
13:30 - 14:00 Les 8 

 

 

Rest ons nog u fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling te wensen. Uiteraard hopen wij met u 
op een beter 2021 dan 2020 is geweest. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team sc Delfland 

 

 


