
 

 

Bussum, 24 februari 2021 

 

Betreft: ons onderwijs in de komende tijd 

 

 

Beste leerling, ouder of verzorger, 

 

Gisteravond hebben we te horen gekregen dat we binnenkort weer alle leerlingen op school 

mogen ontvangen. Mijn collega’s en ik zijn daar heel erg blij mee en we kijken ernaar uit jullie 

(ik richt me qua aanspreekvorm tot de leerlingen, maar dit bericht is ook bedoeld voor ouders 

en verzorgers) weer te ontvangen. In deze brief laat ik je alvast weten wat je op hoofdlijnen 

kunt verwachten. 

 

Examenleerlingen 

Voor examenleerlingen verandert er het minst. Toch is er één positieve verandering: per 8 

maart gaan de lesuren voor examenleerlingen van 45 naar 60 minuten. Dat is winst. 

 

Niet-examenleerlingen 

Als je in een andere klas dan een examenklas zit, verandert er voor jou best veel. Wij mogen 

weer alle leerlingen ontvangen, maar er zijn nog wel aanzienlijke beperkingen. De belangrijkste 

is de anderhalve meter afstand, waardoor wij in een regulier leslokaal niet een hele klas kunnen 

ontvangen. Daarom kunnen wij niet hetzelfde bieden als we deden voordat er covid-

maatregelen waren. In de vele gesprekken die ik voerde met leerlingen, ouders en collega’s heb 

ik gemerkt dat bijna niemand van hen hybride onderwijs wil: dat wil zeggen dat de docent les 

geeft waarbij hij tegelijkertijd een groep leerlingen in de klas bedient en een groep leerlingen 

thuis. Dit is voor ons vrij eenvoudig te organiseren, maar ik heb dus gemerkt dat leerlingen, 

ouders en docenten van het Willem dit echt niet willen. 

 

Daarom hebben we op het Willem een alternatief hiervoor bedacht. Dit ziet er op hoofdlijnen 

als volgt uit. Je krijgt een rooster waarop je drie werkvormen ziet: 

 on-line-instructie. Dit zijn korte instructielessen die je thuis, verplicht, volgt; 

 fysieke lessen op school of in de Spieghelkerk; 

 thuiswerkopdrachten. Dit zijn opdrachten die je thuis doet en waarvan wordt gecontroleerd 

dat je die hebt gemaakt. 

 

De oudercommissie en de medezeggenschapsraad hebben met betrekking tot deze vorm van 

onderwijs positief geadviseerd. 

 

De week na de voorjaarsvakantie (de week van 1 maart dus) is een overgangsweek. Dit 

betekent dat je in die week gewoon het rooster volgt dat je gewend bent van voor de 

voorjaarsvakantie. Met twee uitzonderingen: 

 we zullen je uitnodigen voor een ontmoeting op school met je klas en je mentor. Natuurlijk 

zal dit plaatsvinden in een ruimte waar de anderhalve meter-maatregel kan worden 

gehandhaafd. Je mentor zal dan met jou en de andere leerlingen in je klas bespreken hoe 

we in de komende weken gaan werken. En natuurlijk is er gelegenheid om van elkaar te 

horen hoe het ermee gaat; 

 op maandag 1 maart vervallen de lessen vanaf 13 uur. Die middag gaan de docenten voor 

hun eigen vak invulling geven aan het onderwijs dat zij vanaf de week erna gaan verzorgen. 

 

Vanaf maandag 8 maart volg je onderwijs volgens een rooster dat je in de loop van de komende 

week krijgt toegestuurd. 



 

 

 

Alle leerlingen 

Als je op school bent, gelden enkele spelregels. De belangrijkste zijn: 

 er is eenrichtingsverkeer; 

 je draagt een mondkapje behalve als je zit; 

 je houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. 

 

Hoewel we heel blij zijn dat we je weer op school mogen ontvangen, vinden wij het ook best 

spannend. Het virus is helaas nog niet verdwenen en kan zelfs weer oplaaien. Hou hier 

alsjeblieft rekening mee en hou je aan bovenstaande spelregels. Doe je dit niet, dan kun je naar 

huis worden gestuurd. 

 

Hoe het verder gaat 

In deze brief heb ik beschreven hoe het onderwijs er op hoofdlijnen uit komt te zien. Uiterlijk 

aanstaande maandag krijg je opnieuw bericht van mij. Dan zal ik het aanbod vanaf 8 maart 

meer gedetailleerd beschrijven. Leerlingen kunnen dus vragen stellen hierover tijdens een 

ontmoeting met hun mentor op school. Ouders zullen de gelegenheid krijgen om digitaal een 

toelichting te krijgen van de afdelingsleider van hun zoon of dochter. Hierover meer in de brief 

met meer gedetailleerde informatie die je uiterlijk aanstaande maandag ontvangt. 

 

Voorlopig wens ik je een fijn vervolg van je vakantie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Jan Adels 

rector Willem de Zwijger College 

 


