
 

 

 

Beste leerlingen, ouders, collega’s      Nijmegen 7 mei ‘20 

We leren continu in het lesgeven op afstand en willen ons hier steeds verder in bekwamen. De 
volgende ontwikkelstap hierin is, zoals aangekondigd op 23 april,  dat we vanaf de meivakantie 
tot de zomervakantie met een verkort lesrooster gaan werken voor de online lessen. Hiermee 
willen we het volgende bereiken. 

1. Leerlingen voldoende ruimte geven om in de middag de lesstof te kunnen verwerken. 
2. Leerlingen die Pta-onderdelen moeten afsluiten voldoende tijd geven om zich hierop 

voor te bereiden. 
3. Docenten voldoende tijd geven om online lessen te kunnen voor- en nabereiden 
4. Een verplicht contactmoment voor de docent en leerlingen op het ingeroosterde lesuur  

Dat betekent dat vanaf 11 mei het onderwijs als volgt is ingericht. 

 Alle lessen duren 45 minuten. (zie onderstaand tijdschema) Het is de bedoeling dat alle in- 
geroosterde online lessen van 45 min. ook daadwerkelijk via Teams gegeven én gevolgd 
worden! 

 De lesroosters staan op de website en de Untis app, alleen zijn de lestijden daar helaas 
niet aan te passen naar 45 min. 

 Geen online lessen in praktische, kunstzinnige, en bewegingsvakken, behalve m.i.v. 18-5:  
- in de klassen 7 en 8 en 9A en 9B: 1X per week TeHaTex;  
- in de klassen 7 en 8:   1X per week drama, euritmie, muziek, LO; 
- in de klassen 7C, 8C en 9C:   dagelijks praktisch onderwijs (1e uur). 

 Voor zover mogelijk hebben alle klassen 1 mentoruur van 45 min. per week. 

 Eindtijd online schooldag is 13:00 uur. Daarna hebben leerlingen tijd voor verwerking. 

 Hoofdonderwijsperiode 11 wordt 4 weken: maandag 18 mei t/m vrijdag 12 juni. 
Hoofdonderwijsperiode 12 vervalt. 

 Dit heeft ook tot gevolg dat indien hoofdonderwijsperiode 12 onderdeel uitmaakt van het 
PTA, deze periode voor deze klas niet zal meetellen. Met andere woorden: de betreffende 
cijferkolom in Magister zal voor deze leerlingen leeg blijven. De hoofdonderwijsperiode 
zal niet worden geschrapt uit het PTA, omdat deze op een eerder moment dit schooljaar 
mogelijk door een paralelklas al gevolgd en afgesloten is. 

 Huiswerk voor periodeonderwijs: nu het periodeonderwijs is teruggebracht naar 45 min. 
kan per dag een kleine verwerkingsopdracht worden opgegeven. Zo’n opdracht mag 
maximaal 30 min. tijd vragen van de leerlingen! 

 
08.45 - 09.30 1e uur Periodeonderwijs / Praktisch onderwijs K&A 45' 
09.30 - 10.15 2e uur Periodeonderwijs K&A 45' 
10.15 - 10.30 Pauze 15' 
10.30 - 11.15 3e uur 45' 
11.15 - 12.00 4e uur 45' 
12.00 - 12.15 Pauze 15' 
12.15 - 13.00 5e uur 45' 


