
  

Aan de ouder(s), verzorger(s) en leerlingen OSG Sevenwolden locatie Buitenbaan  
 
 
Heerenveen 15 december 2020 

Betreft: Afstandsonderwijs december 2020 – januari 2021  
  
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,   
  
Gisteren zagen we het al aankomen en nu is het bewaarheid geworden; voor de tweede keer 

gaan we online lesgeven met uitzondering van de leerlingen die in het examenjaar zitten.   
De komende drie dagen gaan we gebruiken om de lesperiode na de 

kerstvakantie zo goed mogelijk voor te bereiden.   
 

Planning:   
 

Woensdag 16 december:   
 

• De leerlingen van de leerjaren 1 t/m 3 hebben één digitale les – het 3de lesuur 
(van 9.55  uur t/m 10.40 uur). De mentor en de leerlingen testen die dag of alle digitale 

randvoorwaarden op orde zijn.   
• De leerlingen van mavo 4 werken aan hun sectorwerkstuk op school of thuis. De school is 

open en de docenten zijn aanwezig voor (online) begeleiding.   
 

Donderdag 17 december:   
 

• Leerjaren 1 t/m 3: De leerlingen volgen online lessen volgens het lesrooster. De 
lesdag eindigt voor AVOPlus en Jena na het 4de uur (11.45 uur) en voor SLS na het 5de uur 

(12.30 uur).  
• De leerlingen van mavo 4 werken aan hun sectorwerkstuk op school of thuis. De school is 

open en de docenten zijn aanwezig voor (online) begeleiding  

 

Vrijdag 18 december: Voor alle leerlingen vervallen de lessen.  
 

Maandag 4 januari: Alle lessen gaan volgens rooster van start (Let op, de vrije lesdag komt te 

vervallen!)  
 

Lessen volgens rooster  
Tijdens de vorige lockdownperiode hebben we tijdens het onderwijs op afstand lessen van een half 
uur gedraaid. Omdat nu de examenleerlingen allemaal gewoon naar school blijven gaan, ligt de 
situatie anders. De roosters van alle groepen hangen namelijk nauw met elkaar samen. Daarbij 
moeten we ook rekening houden met docenten die op meerdere locaties lesgeven. In afstemming 
met locatie Fedde Schurer hebben we gekozen voor een 45 minuten rooster. In de onderbouw 
betekent dit – omdat daar online wordt lesgegeven - dat er onderscheid wordt gemaakt tussen 
lestijd en schermtijd. Oftewel, de klassen 1 t/m 3 krijgen 30 minuten les met een pauze 

of uitloop/wisseltijd van 15 minuten. Voor mavo 4 verandert er dus niets aan de lestijden.   
 



 

 

Niet alle lessen kunnen online worden gegeven en vallen daardoor uit. Dit betreft:   
 

• AVOPlus: M’bition  
• Jena: WeO  
• SLS: Sportbreed en mogelijk de regie-uren  
 

Voor alle stromen geldt dat de LO lessen komen te vervallen. Wij zijn nog aan het onderzoeken of de 

LO2 lessen in mavo 4 wel door mogen gaan.   
 

Online gedragsregels:   
Om de online lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat iedereen zich aan 

een aantal afspraken houdt, te weten:   
 

• Leerlingen volgen de lessen via de iPad, vaste computer of laptop (De telefoon wordt 

weggelegd);   
• Leerlingen hebben al hun lesmateriaal bij de hand;  
• Leerlingen en docenten hebben allemaal hun camera aan;   
• Leerlingen hebben hun microfoon uit, behalve wanneer de docent dit aangeeft;  
• Het advies is om oortjes te gebruiken;  
• Er worden geen opnames van de lessen gemaakt.   

 
Wanneer u vragen heeft over de online lessen, neem dan contact op met de betreffende docent of 

de teamleider.  
  
Mavo 4  
De leerlingen van mavo 4 gaan in deze periode gewoon naar school, zodat zij zich goed kunnen 
voorbereiden op hun examen. Voor hen verandert er dus niets en blijft fysiek onderwijs de norm.  
  
Mavo 3  
De leerlingen van mavo 3 volgen online les maar krijgen de mogelijkheid om – indien van toepassing-

 op school PTA toetsen te maken.   
 

Kinderen van ouders in vitale beroepen:   
Voor kinderen van ouders in vitale beroepen zijn wij open na de kerstvakantie. Graag willen wij 
weten voor hoeveel leerlingen wij op school een onderwijsprogramma moeten inrichten. Daarom 
verzoeken wij ouders voor wie dit beide geldt om vóór woensdag 16 december 12.00 uur een email 
te sturen naar onze centrale ondersteuningscoördinator 

mevrouw Aagg Toering: a.toering@sevenwolden.nl  met daarin:   
 

1. naam / namen van de leerlingen waar wij een programma voor moeten inrichten;  
2. de klas en   
3. welke dagen opvang nodig is.  

 
Tot slot, we vinden het ontzettend jammer dat we wederom de deuren moeten sluiten. Wij 
begrijpen - gezien de oplopende besmettingen - dat er meer maatregelen nodig zijn om het virus te 

mailto:a.toering@sevenwolden.nl


 

stoppen. We realiseren ons dat de aangescherpte maatregelen een grote impact hebben op het 
privéleven van velen van u. We zullen ons best doen om het onderwijs voor uw kind zo goed mogelijk 

te blijven organiseren.   
Ondanks alles wensen wij u fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling.   
 
 

Namens de locatieleiding,  

Hartelijke groet,   
  
Moniek Bergsma  

Directeur OSG Sevenwolden locatie Buitenbaan  
  
 


