
 

 

Bussum, 5 maart 2021 

 

Betreft: rooster 

 

 

Beste leerling, ouder of verzorger, 

 

Zoals ik eerder berichtte, hebben we hard gewerkt aan een manier om het onderwijs in de 

komende tijd vorm te geven. Hierover hebben wij de afgelopen tijd veel gepraat met ouders, 

leerlingen en collega’s, onder andere in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie. 

 

De hoofdlijnen heb ik al eerder uitgelegd. Als je examenleerling bent, verandert er voor jou 

niets, behalve dat de lesuren van 45 naar 60 minuten gaan. Ben je niet-examenleerling dan zie 

je in je rooster (dat inmiddels online staat) dat er drie werkvormen zijn: 
• on-line-instructie. Dit zijn korte instructielessen die je thuis, verplicht, volgt. Je herkent deze 

lessen in je rooster doordat er een cameraatje bij staat; 
• fysieke lessen op school of in de Spieghelkerk; 
• thuiswerkopdrachten. Dit zijn opdrachten die je thuis doet en waarvan wordt gecontroleerd 

of je die hebt gemaakt. 
 
In het algemeen geldt: 

• alle leerlingen komen minimaal twee keer per week naar school; 

• de lestijden zijn aangepast zie het rooster dat als bijlage onderaan deze brief zit; 

• in de onderbouw is er in het rooster een vak 'hwt' (huiswerktijd) toegevoegd: dit is tijd die 

je kunt besteden aan je opdrachten en huiswerk; 

• je kunt ook toetsen ingeroosterd krijgen. Deze zie je in magister; 

• dit rooster geldt tot 1 april voor de klassen 1,2,3; 

• de SE-week  voor  5V, 6V, 4H, 5H, start op woensdag 24 maart en duurt tot en 

met donderdag 1 april; 

• de SE toetsen voor 4 vwo worden vanaf maandag 29 maart ingeroosterd. 

 

Wij verwachten dat we leerlingen vanaf periode vier – dat wil zeggen vanaf dinsdag 6 april - 

vaker dan nu op school les kunnen geven. Hiertoe zullen we lessen en toetsen organiseren 

buiten ons eigen schoolgebouw. Zo zullen er vanaf aanstaande maandag lessen in de 

Spieghelkerk worden gegeven en zullen veel bovenbouwtoetsen plaatsvinden in Spant. Over dit 

laatste wordt je te zijner tijd natuurlijk nader geïnformeerd. 

 

Tot slot: vanaf maandag gaan we onderwijs geven die voor jou en voor ons nieuw is. Niet alles 

zal meteen perfect gaan. Laten we proberen eventuele problemen die zich voordoen samen op 

te lossen. 

 

Tot maandag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Adels 

rector Willem de Zwijger College 

 
  



 

 

 

  

Lestijden en pauzes 
30-minutenrooster 

 

 
 

 

 
 

1 08.30   -   09.00 

2 09.00   -   09.30 

3 09.30   -   10.00 

4 10.00   -   10.30 

Pauze 10.30   -   10.45 

5 10.45   -   11.15 

6 11.15   -   11.45 

7 11.45   -   12.15 

8 12.15   -   12.45 

Pauze 12.45   -   13.00 

9 13.00  -   13.30 

10 13.30   -   14.00 

11 14.00   -   14.30 

12 14.30   -   15.00 
 


